آیا میزان هزینه فایده این

نمایشگاه بررسی می شود؟

| آگهی ویژه |
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ّ
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آغاز
هشتمسیرجانی
محمود
حاج

گرفتن رأی اعتماد از مجمع انتخاباتی هیأت

تلفنهمراه
شرکت و ابراز همدردی نمودهاند و از طریق پی

فوتبال استان که با حضور مهندس تاج ریاست

حضورا ً ما را همراهی کردهاند،
درج آگهی یا
صفحه 5
تشکر و قدردانی را داریم.

فدراسیون فوتبال برگزار گردید و منجر به

حقانتخابشهروندان

در را
شما راشد
استان به
سکانداری فوتبال
بازاربهکار استان داشته است
نامجذب
بیشترین
سیرجان
عزیزکارگران از اولویتهای آنها باشد .از طرفی
مزایای
بیمه ،حقوق و
استانکه بحث
یخواهم
کارفرمایان م
همشهریان
خصوص ًا
ورزش
از جامعه
کارگران هم باید به تعهدات کاریشان عمل کنند .من معتقدم چنانچه این تعهدات از هر دو طرف رعایت
مؤثر می
تهنیتکارعرض
تبریک
نماییم.مشکالت و حاشیهها در اینگونه مراکز به حداقل میرسد
است و هم
در وبازدهی
شود ،هم

چه شد؟

رویاروییفیلترینگ
و گردش آزاد
اطالعات

صفحه 3

در پنجمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران
صورت گرفت :

انتخاب گهر زمین
بهعنوان شرکت برتر
استخراج سنگآهن در ایران
صفحه 6

جناب آقای دکتر

علی قرایی

آب خلیج فارس در
رسدعم
سال  98به گه
سیرجان ممی قص

صفحه 6

کمربند خشک ،و تابستان سخت پیش رو

هیأت فوتبال دست بکار شد

جدی برای
هشدار ّ
کاهش منابع آب
م حل

آ ی نا ه ومی (دو ر های)

صفحه 7

گفتگو با سیّد محمد هاشمی مدنی

هشدارپلیس

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه
دوستان ،آشنایان ،اقوام و سروران
گرانقدر که در مراسم تشییع،
تدفین ،ترحیم و خاکبندان پدر
بزرگوارمانصفحه 2

مدیرکل کار و تعاون استان کرمان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

مهندس تقی زاده خبر داد :

صفحه 2

مراقب هدایای
عروسی حین انتقال
به منزل باشید
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همسر و فرزندانت

نمایشگاه مبل و
نارضایتیخریداران
و مغازه داران

فراخوان جام
فوتسالرمضان

صفحه 10

صفحه 4

شماره97/T/004 :
درکنفرانس خبری رییس بیمارستان امام رضا عنوان شد:

راه جدای اروپایی ها

روز تنهایی
ترامپ

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه:
تاریخ
جای کتاب
تالش برای راهاندازی
شرکت سنگ آهن گهرزمین (منطقه عمومی گلگهر سیرجان)
بودپخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن
تهیه مواد،
مناقصه:
مختصر موضوع
 -2شرح
خالی
پرورش
آموزش و
بخشهایجدیدبیمارستانی
گهرزمین

سیرجان ،کیلومتر  60جاده شیراز،
کار :به مدت یک سال شمسی و محل اجرای آن
 -3مدت ،محل اجرای
صفحه 2
صفحه 7
منطقه عمومی گلگهر میباشد.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثر تا ساعت  14روز دوشنبه 1397/2/29
 -5محل تهیه اسناد :شرکت سنگ آهن گهرزمین به نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی ،پالک
کالم والیت
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه
 ،12طبقه دوم.
اصلاقوام و
آشنایان،
سرورانمبلغ  1/000/000ریال میباشد که بایستی به
واریزی به
دوستان،ارائه
 -6نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضوری و
هدایت
فانوس
بنام تشییع،
مراسم
بازارکه در
گرانقدر
معرفینامه
شرکت سنگ آهن گهرزمین به همراه
سیرجان
حساب  5077955721بانک ملت شعبه
پدر
خاکبندان
و
ترحیم
تدفین،
کتبی.
مقام عظمای والیت حضرت
 -7میزان سپرده شرکت در مناقصه بزرگوارمان
معتبر.
خامنه ای
بانکیاهلل
 1/000/000/000ریال (یک میلیارد ریال) در قالب ضمانتنامه آیت

شادروان

نوبت اول 1397/2/18 :نوبت دوم 1397/2/22 :هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

گرفتن رأی اعتماد از مجمع انتخاباتی هیأت
فوتبال استان که با حضور مهندس تاج ریاست
فدراسیون فوتبال برگزار گردید و منجر به
سکانداری فوتبال استان به نام شما شد را به

حاج محمود سیرجانی

شرکت و ابراز همدردی نمودهاند و از طریق پیامک،
درج آگهی یا حضورا ً ما را همراهی کردهاند ،کمال
تشکر و قدردانی را داریم.

خانواده

صفحه 12

( دامه برکاته):

اگر امنیت نباشد،اقتصاد هم نیست .تالش برای
سازندگی و افتخارآفرینی هم نیست.
ناامنی ،بزرگترین خطری است که
یک ملت را تهدید میکند.
امور فرهنگی مؤسسه حفاظتی
و مراقبتی نظمآوران کبیر مرصاد
تحت پوشش مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

جامعه ورزش استان خصوص ًا همشهریان عزیز

تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

همسر و فرزندانت

گه م قص عم
م
م
حل
آ ی نا ه و ی (دو ر های)
شماره97/T/004 :

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه:
شرکت سنگ آهن گهرزمین (منطقه عمومی گلگهر سیرجان)
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه :تهیه مواد ،پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن
گهرزمین
 -3مدت ،محل اجرای کار :به مدت یک سال شمسی و محل اجرای آن سیرجان ،کیلومتر  60جاده شیراز،
منطقه عمومی گلگهر میباشد.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثر تا ساعت  14روز دوشنبه 1397/2/29
 -5محل تهیه اسناد :شرکت سنگ آهن گهرزمین به نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی ،پالک
 ،12طبقه دوم.
 -6نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضوری و ارائه اصل واریزی به مبلغ  1/000/000ریال میباشد که بایستی به
حساب  5077955721بانک ملت شعبه بازار سیرجان بنام شرکت سنگ آهن گهرزمین به همراه معرفینامه
کتبی.
 -7میزان سپرده شرکت در مناقصه  1/000/000/000ریال (یک میلیارد ریال) در قالب ضمانتنامه بانکی معتبر.
نوبت اول 1397/2/18 :نوبت دوم 1397/2/22 :هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
صحنه پیوسته هب جاست

کس
هر ی نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه که مردم بسپارند هب یاد

ضمن تشکر از کلیه سروران و بزرگانی که در مراسم تشییع ،تدفین ،ختم ،چهلم و چهار
ماه ده روز عزیز از دست رفتهمان

فرهنگی فرهیخته

حاج محمدحسن ستوده

شرکت نمودهاند به اطالع میرساند اولین سالگرد درگذشت آن مرحوم روز

یکشنبه  97/2/24ساعت  3:30بعدازظهر در شیراز شاهچراغ حرم حضرت
سید میر محمد و روز دوشنبه  97/2/23ساعت  3:30مجلس قرائت قرآن در
شیراز منزل آن مرحوم برگزار میگردد.

خانواده ستوده -احمدی

خانو

ضمن تشکر
ماه ده روز

شرکت نم

یکشنبه 4
سید میر
شیراز منز

2

شماره 1125

■

خبر

شنبه  22اردیبهشت 1397

فاطم�ه بل�وردی :ریی��س جدید
السالم)
بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ
در اولی��ن کنفرانس خبری خود 4
م��اه پس از انتصاب به این س��مت
از اقدام��ات انج��ام ش��ده در مدت
مس��ئولیتش با خبرنگاران س��خن
گفت.
دکتر حسن نصرا ..پور ابتدا با اشاره
به اینک��ه خواهان تعامل با اصحاب
رس��انه به ویژه برای اطالع رسانی
به مردم اس��ت ،از مسائل مربوط به
س�لامت ،فعالیت های انجام شده
در این مدت ،کمبودها ،مش��کالت
و اهدافش در س��ال جاری صحبت
کرد .وی اذعان داشت :برای درمان
بیم��اران هی��چ کوتاهی از س��وی
بیمارستان صورت نمی گیرد و در
بعضی موارد مثل بس��تری ش��دن،
جراحی ،پروتزهای مفاصل و ...باید
حساست بیش��تری نشان بدهیم و
تا حد امکان،مراحل مختلف درمان
بیماران را پیش ببریم تا از عوارض
بیماری کاس��ته و فرد دچار آسیب
جدی نش��ود .وی با بی��ان مواردی
درخص��وص بیمه س�لامت گفت:
افرادی که به بیمارس��تان مراجعه
م��ی کنند مخصوص��ا بیمارانی که
بستری می ش��وند حتما نسبت به
بیمه ش��دن یا تمدید بیم��ه اقدام
کنند ،حت��ی نوزادانی ک��ه متولد
میشوند والدین شان باید نسبت به
بیمه آنها اقدام کنند.
وی افزود :بیمارس��تان نمی تواند
بدون بیمه تم��ام مراحل درمان را

negarestan76

درکنفرانس خبری رییس بیمارستان امام رضا عنوان شد:

تالش برای راهاندازی
بخشهای جدید بیمارستانی
 با وجود برخی مشکالت اما برای درمان بیماران کم نمی گذاریم

رایگان انجام دهد ،همین جاس��ت
که بیمارس��تان به مش��کل برمی
خ��ورد .البت��ه هی��چ بیم��اری در
بیمارس��تان بدون درمان نمی ماند
حتی بیماران حوادث ترافیکی ،اما
بیماران برای ترخیص از بیمارستان
و تسویه حساب ،در نهایت باید برگ

بیمه را به همراه داش��ته باشند .در
بحث اس��تحقاق س��نجی نیز افراد
بای��د کارت ملی یا حداقل ش��ماره
ملی خود را به همراه داشته باشند
تا برای پذیرش ش��ان دچار مشکل
نش��وند .دکتر نصرا ...پور در رابطه
با برخی مسائلی که در بیمارستان

بوج��ود م��ی آید گف��ت :خواهش
میکنم مشکل یک جزء را به پای
کل بیمارستان نگذارید .پرسنل ما با
تمام توانش��ان کار می کنند  .البته
باید فرهنگسازی های زیادی انجام
شود چه از سوی مردم و چه پرسنل
بیمارستان تا بتوانیم از امکاناتی که

داریم به درس��تی اس��تفاده کنیم.
وی در م��ورد مش��کل نیروی��ی
بیمارستان گفت :ما با کمبود نیرو
مواجه هستیم و این مسئله باید با
مجوز اس��تخدام کشوری حل شود
تا بتوانیم نیروی جدید اس��تخدام
کنیم ب��ا این حال خدم��ات ما به
مردم کمتر نخواهد بود و ما تالش
می کنیم که بهتر هم بشود .رییس
بیمارس��تان امام رضا ع با اشاره به
تالش های نماینده مردم در مجلس
بیان کرد :با تالش و پیگیری های
ایشان هزینه  3میلیاردی به بخش
درمان تزریق می ش��ود که خیلی
از مس��ائل مخصوص��ا در ح��وادث
ترافیکی حل خواهد شد .وی گفت:
ما انش��اا ...س��ال بهتری نسبت به
س��ال قبل خواهیم داش��ت .نصرا...
پ��ور گفت :در این م��دت ،برای 6
ماه پرداختی به پزشکان و پرسنل
داشتیم و سعی می کنیم معوقات
را پرداخ��ت کنیم و اگ��ر بیمه ها

آیا میزان هزینه فایده این نمایشگاه در سیرجان بررسی می شود؟

نمایشگاه مبل و نارضایتی خریداران و مغازه داران
فاطمه آب�کار :این روزها بازار خریدوفروش
مبل با نمایشگاه س��االنه داغتر از قبل شده
و مراجعی��ن زیادی به خود می بیند هرچند
تم��ام بازدیدکنندگان قصد خری��د ندارند و
بیش��تر برای تماش��ا می رون��د .حتی گاهی
برخی اف��راد بادی��د نقادانه وارد نمایش��گاه
میشوند .نمایش��گاهی که چندان با رضایت
واحدهای مبل فروش��ی ش��هر همراه نیست
چرا که از برگزاری نمایش��گاه و زیانی که به
آنها می رس��اند شکوه و ش��کایت دارند .این
نارضایت��ی حتی باعث به تأخیر افتادن زمان
برگزاری نمایشگاه از اس��فند به اردیبهشت
شده اس��ت .حتی خریداران مبل نیز گاها از
جن��س و کیفیت مبل های خریداری ش��ده
خ��ود ناراض��ی اند و معتقدند ش��رکت های
س��ازنده مبل های با کیفیتی در نمایش��گاه

ارائه نمی کنند .این ها همه س��بب شده تا
برخی منتقدان بپرس��ند پس دلیل برگزاری
نمایشگاهی که نه خریدار از جنس خریداری
ش��ده رضایت ن��دارد و هم س��بب کدورت
صاحبان مغازه مبل فروشی در سیرجان می
شود چیست؟ موضوع را با یکی از مسئولین
صنف لوازم خانگی در میان می گذاریم که
می گوید :برگزاری نمایش��گاه امسال به یک
شخص سپردهش��ده که امیدواریم کمترین
نارضایتی را به همراه داشته باشد ولی از مردم
و خریداران نیز تقاضا داریم کاالی خود را با
دقت چک ک��رده و درصورتیکه در جنس،
رنگ و یا مدل مغایرتی با نمونه ارائه شده در
نمایشگاه دارد از تحویل آن امتناع ورزند و
ما پیگیر دلیل نارضایتی همشهریان خواهیم
ب��ود چراکه تمام این غرفه دارها ضمانتنامه

پرکردهاند و تا تمام سفارشهایش��ان را سر
موقع و به بهترین نحو تحویل ندهند از آنها
ضرر و زیان گرفته میشود ...

این س��خنان را در حال��ی از زبان این مقام
مس��ئول ش��نیدیم ک��ه یک��ی از مهمترین
ش��رکتکنندگان بومی در این نمایش��گاه

وضعیت کشاورزی
استان در موقعیت
خطرناکی است

خانواده محترم دریابیگی

خانواده محترم دریابیگی
مصیبت درگذشت والده مکرمه تان حاجیه خانم توران

توران
عرضحاجیه
تسلیت تان
والده مکرمه
درگذشت
خانمخداوند
نموده ،از
حضور شما
مصیبتپور را
طالبی
طالبی پور را حضور شما تسلیت عرض نموده ،از خداوند
متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر جزیل برای
متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر جزیل برای
بازماندگان مسئلت می نماییم.
بازماندگان مسئلت می نماییم.
خانواده بلوردی
خانواده
بلوردی

نی��ز اینگونه عنوان می کن��د :هرچند در
س��الهای گذش��ته هم در این نمایش��گاه
ش��رکت کرده ب��ودم ولی امس��ال به دلیل
پایین بودن کیفیت،نامناسب بودن تبلیغات
و اطالعرس��انی ضعی��ف و همچنی��ن عدم
ارائ��ه امکانات مناس��ب دیگ��ر در اینگونه
نمایشگاهها شرکت نخواهیم کرد .خسروانی
پور بابیان این نکته که ایکاش همشهریان
به فروش��ندههای بومی اعتماد میکردند و
فریب دالله��ای کاس��بکار را نمی خورد
گف��ت :برخی نه تولیدکننده هس��تند و نه
فروش��نده بلکه فقط داللهایی هستند که
گاهی کاالهای بیکیفت را به دو س��ه برابر
قیم��ت اصلی ب��ه مردم میفروش��ند و این
در حالی اس��ت که اگر همش��هری از یکی
از فروش��ندههای بومی کاالی��ی خریداری
کن��د قطع��اً آن فروش��نده در قبال جنس
فروختهش��دهی خود باید پاسخگو باشد که
هس��ت .در پای��ان این گ��زارش کوتاه باید
بپرس��یم آیا نباید برای برپایی نمایشگاهی
ک��ه کمتری��ن رضایتمندی از آن هس��ت
میزان هزینه فایده آن بررسی شود.؟

مدرسه ای به یاد
سبحان زرین خط

استاندار کرمان:

گروه خبر :استاندار کرمان با بیان اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی اجرایی
شده در استان کرمان کامال کارشناسی شده و نگاه نو و جدید در کشور
جدی در راه توسعه استان است که  90درصد
اس��ت ،تصریح کرد :موانع ّ
آن مربوط به حکومتی اس��ت اما امیدوارم بتوانیم تا پایان س��ال جاری با
مدل استان کرمان شاهد گشایشهای در حوزههای اقتصادی و توسعهای
اس��تان کرمان باش��یم .به گزارش ایسنا رزم حس��ینی در اولین نشست
موضوعی دبیران احزاب و گروه های سیاسی با محوریت اقتصاد مقاومتی
در اس��تان کرمان اظهار ک��رد :باید تاکید کرد که درباره اس��تان کرمان
صحبت میکنیم نه مس��ایل کش��وری و فراملی؛ بح��ث هایی که صورت
میگیرد نیز در چارچوب استان کرمان خواهد بود.
وی با بیان اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی اجرایی ش��ده در استان کرمان

پرداخت به موقع داش��ته باش��ند
م��ی توانیم تراز مالی مان را تنظیم
کنیم و هر ماه یک پرداختی داشته
باشیم.دکتر نصرا ..پور در پاسخ این
پرسش نگارستان که از چرایی نبود
تخت برای نوزادان سوال کردگفت:
مجوز  5دس��تگاه تخت آی س��یو
نوزادان را گرفته ای��م که هر کدام
 700میلیون تومان هس��ت و می
توانیم در س��ال جاری این بخش را
راه اندازی کنیم .همچنین در بخش
فوق تخصصی دستور بخش ریه را
گرفت��ه ایم و در بخ��ش های دیگر
هم به دنبال این مسئله هستیم تا
مشکل تخصص نداشته باشیم.
وی اف��زود :در تالش��یم امکان��ات
بیشتری را فراهم کنیم مثل همراه
س��را ،جای مناسب برای استراحت
پزش��کان ،تجهیز یک طبقه دیگر
از بیمارس��تان ،راه ان��دازی زبال��ه
س��وز ،راه اندازی بخ��ش اعصاب و
روان ،در بحث ش��یمی درمانی در
پله تش��خیص و غربالگری هستیم
و سعی می کنیم به مرحله درمان
هم برس��یم .زیباس��ازی محوطه
بیمارس��تان و پارکینگ ،توس��عه
اورژان��س ،ارائه خدم��ات رایگان به
 31مورد بیماری مادرزادی در این
بیمارس��تان ،راه اندازی بخش آی
سیو مخصوص بیماران سکته مغزی
و افتتاح بخش فوق تخصصی چشم
در روز سالگرد دکتر صادقی از دیگر
م��وارد مطروح��ه در این کنفرانس
خبری بود.

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 4179س�لام ،چرا س��یرجان بااین
هم��ه پتانس��یل ،مواهب خ��دادادی و
ش��رکتهای صنعت��ی و آدمهای خیر
ی��ک بیمارس��تان یاحداق��ل درمانگاه
س��وانح س��وختگی ندارد وبیمارانی که
دچارسوختگی میشوند باید به کرمان
و یزد اعزام شوند؟
 2354ب��ه آقای ترام��پ بگوئید که
از آن طرف کره زمی��ن برای مردم این
طرف کره زمین نقش��ه نکش .قبل از تو
هم خیلیها آمدند و نقش��ه کشیدند و
رفتند که دیگر اثری از آنها باقی نیست
 2213ازمسئولین بهداشتی تقاضا
داری��م وخواهش میکنم فکری به حال
هوای آل��وده س��یرجان بردارند .بعضی
ازش��بها هواخیلی آلوده میش��ود ،به
نظرمیرس��د چیزی رامیسوزانند حاال
الس��تیک یا زباله یا هرچیز که دودش
سمی است و مشکالت تنفسی درست
میکند.
 7538شهرستان سیرجان با سیصد
هزارجمعی��ت که ش��هرهای محرومی
مانند بافت ،شهربابک و نیریز ،حاجیآباد
و هرات در اطراف آن قرار دارد متأسفانه
فاقد محلی جهت برگزاری نمایشگاههای
دائمی است.
 4308چرا بح��ث مهدویت با ابزار
جنگ نرم دشمن مورد هجمه ،تخریب
و تهدی��د قرار میگیرد و به خیال باطل
خویش میکوشند تا مردم رااز حضرت
جدا کنند یا مانع ظهور ش��وند .پس بر
ماست که منتظر واقعی باشیم .باطن را
از آلودگیها پاک کنیم .به نماز اول وقت
اهمیت دهیم و بیشتر دعای عهد و ندبه
و فرج و آل یاسین و ...بخوانیم.
 2801س�لام لطف��ا ب��ه گ��وش
شهردارمحترم برسانید فکری برای تابلو
کوچههای خیابان پارسیان کوی حافظ
بردارید گذشته ازاون خونهها هم پالک
ندارند .آدم نمیتونه آدرس درستی بده.
 9659دكتر برای من نوش��ته در
اسرع وقت س��ونوگرافی انجام شود ولی
به هر جا ک��ه مراجعه كردم تا چند ماه
نوبت دهي انجام شده! آيا نبايد حداقل
روزانه سه نوبت براي بيماران اورژانسي
اختصاص دهند؟ چرا نظارت نمیشود.
 6916ب��ا س�لام .خواهش میکنم
به گوش مس��ئولین ش��هرمان برسانید
آس��فالت جاده روس��تایی عینالبقر تا
روستای ارگ چی شد چرا جاده را نیمه
تمام گذاش��تند و دوس��ال هست دیگه
هیچ خبری نیست؟ بهخدا فکری بهحال
ما روستانشینان کنید .بهخدا گناه داریم.
 1800با سالم هیچکس نیست که

نظارتی بر مغازه ها داش��ته باشد .برای
مثال سبزی فروش می رود بن مغازهاش
هر چه دل��ش بخواه��د میکند داخل
پالستیک میدهد دست مشتری .اگه
بپرسی کیلویی چند زورش میاد جواب
بده.
 3014باس�لام مطلب چاپ ش��ده
چند وقت پیش« قانونی که تمام رشتهها
راپنبه میکند»بس��یارزیبا و به حق بود.
راجع ب��ه درج مطلب با عنوان ترخیص
بهزیستی ها بعد از هجده سال خواستم
بگ��م واقعاً همینجوری��ه .ایکاش قانون
اصالح بشه و این سن افزایش پیدا کند.
 1398در ج��واب  7238چ��را ه��ر
مش��کلی پی��ش می��اد گ��ردن افاغنه
میاندازید با رفتن اونا هیچ مشکلی حل
نمیشه بلکه کار ما مشکل میشه پس به
فکر یک راه حل اساسی باشید.
 2157برجام و مرجام مش��کل این
مملک��ت را حل نمی کنه .مش��کل ما
زمانی حل میشه برای اقتصاد کشورمان
خودمان برنامه داش��ته باشیم نه اینکه
ش��ب بخوابیم دالرمان یک قیمت باشد
صبح بلند شیم یک قیمت دیگر!
ی کاش ه��وای م��ا
 2452ا 
خدماتیهای ادارات رو هم داشتند .هیچ
وقت اس��می از ما نیس��ت  .با این 700
و  800تومان حقوق حتی پول پوش��ک
ماهیانه بچ ه هامون هم نمیشه.
 9671ب��ا س�لام از اصن��اف تقاضا
دارم به نانواییها نظارت کنند زیرا دارند
آزادانه جوششیرین میریزند .به خدا از
درد معده نابود شدیم.
 4306الس�لام علی��ک ی��ا صاحب
الزم��ان! در کنار لقب زیبای ش��ما لنگر
گرفته کش��تی عش��ق ،بیا که ی��اد تو
آرامش��ی اس��ت طوفانی .امید و صبر از
فواید انتظار فرج است چرا که انتظار در
انسان امید ایجاد میکند.
 4578بدست آوردن جایگاه وسطای
جدول مسابقات فوتبال دسته یک کشور
را پس از این همه ریخت و پاش و خرج
و ب��رج به اهالی باش��گاه و تیم گلگهر
تبریک میگم .خیلی زحمت کش��یدند.
یکی نیس��ت به بگویچ بگه آقای بگویچ
ما قبل از شما هم همینجا بودیم .لطفاً
تشریفتان را ببرید ممنون.
 6391با سالم اکنون با این وضعیت
ترافیک شهری اکثر مغازهداران قسمتی
از فضای خیابان را باگذاشتن وسایلی از
جمله قندیل-صندوق نوش��ابه -و غیره
اش��غال میکنند چه کسی باید نظارت
کند لطفاً رسیدگی کنید.

پاسخ شرکت آبفای سیرجان

احتراماً در خصوص مطلب اعالمشده در تریبون آزاد آن روزنامه در شماره 1123
(شماره پیامک  )8274موارد ذیل جهت شفافیت در موضوع و استحضار شهروندان
محترم نجفشهر خصوصاً ارسالکننده پیامک اعالم میگردد:
 -1به حول قوهی الهی تأمین آب شهروندان نجفشهر با اجرای خط انتقال 10
کیلومتری که بهرهبرداری از آن در اسفندماه سال گذشته انجامشده ،از مخازن ذخیره
آب بهصورت مشترک با شهر سیرجان صورت میگیرد.
 -2تمامی پارامترهای کیفی آب عیناً برابر با پارامترهای کیفی آب شهر سیرجان بوده
و کلر باقیمانده هم در شبکه آب از این موضوع مستثنی نیست(بر اساس دستورالعمل
استاندارد ملی شماره  1053آب شرب) و تاکنون از سوی شهروندان محترم سیرجانی
هم به موردی اشاره نشده است.
 -3این شرکت با حساسیت الزم و پایش آنالین میزان کلر در مخازن و همچنین
پایش کلر باقیمانده در شبکه بهصورت روزانه به تعداد کافی و استاندارد اقدام
مینماید .ضمناً معاونت بهداشتی شبکه علوم پزشکی شهرستان نیز بهعنوان دستگاه
نظارت این شرکت بهصورت جداگانه پایشهای روزانه را انجام و بر سالمت آب نظارت
دقیق و مستمر دارد.
مجید میرشاهی-
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آبفای سیرجان

مرد نکونام نمیرد هرگز12 / .....

کام ً
ال کارشناس��ی ش��ده و نگاه نو و جدید در کش��ور است ،تصریح کرد:
موانع جدی در راه توس��عه اس��تان اس��ت که  90درص��د آن مربوط به
حکومتی اس��ت اما امیدوارم بتوانیم تا پایان س��ال جاری با مدل استان
کرمان ش��اهد گش��ایشهای در حوزههای اقتصادی و توس��عهای استان
کرمان باشیم .اس��تاندار کرمان با ارجاع فعاالن سیاسی استان کرمان به
پیشینه اقتصادی و تاریخی نظام جمهوری اسالمی تصریح کرد :وضعیت
کش��اورزی اس��تان کرمان در موقعیت خطرناکی اس��ت و ش��اهد تخلیه
روس��تاها و خشکسالی بی س��ابقهای هس��تیم که باید برای آن تدبیری
اندیشید.

هشدار فرمانده انتظامی به خانوادههای عروس و داماد

مراقب هدایای عروسی
حین انتقال به منزل باشید

گروه حوادث :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به خانوادههای عروس
و داماد هش��دار داد هنگام انتقال هدایای مراس��م عروسی به منزل مراقب

خانواده ی مرحوم سبحان زرین خط که چند ماه پیش در اثر تصادف جانش را از
دست داد در یک اقدام زیبا به منظور زنده نگه داشتن نام و خاطره ی جوانشان
در حضور مسئوالن شهرستان اقدام به کلنگ زنی برای ساخت یک باب مدرسهی
 6کالس��ه در ش��هرک نصر نمودند .این مدرسه قرار است در زمینی به مساحت
 3200متر و با زیر بنای  500متر مربع با هزینه ای بالغ بر  3میلیارد ریال احداث
و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد .مسئوالن آموزش و پرورش از این اقدام
خداپسندانه خانواده زرین خط تقدیر کردند.
باش��ند و از قرار دادن کیف هدایا در صن��دوق عقب هنگامی که در خودرو
حضور ندارند جدا ً پرهیز کنند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود 2 :مورد سرقت هدایا عروس و داماد مربوط
به سال گذشته و امسال در سیرجان رخ داده و پلیس آگاهی در حال پیگیری
موضوع میباشد .وی تصریح کرد :هشدار الزم به تاالرداران و نگهبانهای مراسم
عروسی نیز داده شده تا مراقب باشند .این مقام انتظامی تصریح کرد :سارقان در
پوش��ش مهمان در مراسم عروسی حاضر شده و پس از اینکه متوجه میشوند
هدایا جمعآوری شده و فردی آن را در صندوق عقب ماشین میگذارد دقایقی
بعد با باز کردن در صندوق عقب کیف را به سرقت میبرند.

از ش�مارههای قب�ل در این س�تون معرفی افرادی را ش�روع
کردهایم که در امور خیر از بقیه پیشی گرفته و در دنیا و آخرت
برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ س ّید محمد تقی بنی فاطمه
انس��انهای خیر کسانی هس��تند که گره از کار
دیگران باز و سنگ از مسیر خلق ا ...برمیدارند.
ای��ن انس��انها در زندگی دنیایی ب��ا اقدامات
خیرخواهانه و خداپس��ند خود س��نتی خدایی
و پس��ندیدهای در راه گرهگش��ایی از مشکالت
خلق وهمنوعان دارند .پ��س هرچه ما قدمهای
اس��توارونیکویی در زندگ��ی خ��ود برداریم ،ارج
ومنزلت آنها نزد خداوند بزرگ پسندیده است
وخلق را آسایش بیشتر ،از جرگه سادات نیکو کاران بزرگی برخاستهاند .یکی
سید محمد تقی بنی فاطمه است .کسی که مال و دارایی خود را
از این افراد ّ
از آن خدا میدانس��ت و در راه او از آن اس��تفاده میکرد .مغازه داری در زمان
حیات بنی فاطمه نقل میکرد «:این انسان شریف وقتی دید از خودم مغازه و
محل درآمدی ندارم مغازهای از خودش در اختیارم گذاشت و گفت تا زمانی
که هس��تم و نیاز داری از آن اس��تفاده کن» .بنی فاطمه از این دست اقدامات
خیلی دارد و همهاش را هم برای خدا انجام داده است .آن مرحوم که همواره
در فکر بیماران و مس��تمندان بود در تجهیز بیمارستانهاو مداوای دردمندان
نیز پیش قدم بود .اولین دستگاه دیالیز را او برای بیماران کلیوی همراه با یک
دس��تگاه اندازهگیری ضربان قلب کودکان ()NSTبرای بیمارستان امام رضا
الس�لام)خریداری و هدیه کرد .امید که روحش ش��اد و کارهای نیک و
(علیه ّ
خداپسندش ذخیرهای برای آخرتش باشد.
نیک مرد آنکه نگردد دل او هرگز شاد
مگر از خاطر کسی ،بار غمی بردارد

اقتصاد

negarestan76

مدیرکل کار و تعاون استان کرمان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

جریمه دو میلیاردی برای کارفرماها
سیرجان بیشترین جذب را در بازار کار استان داشته است

| مدیرکل کار در حال بازدید از مراکز صنعتی سیرجان |

گروه اقتص�اد :مدیرکل کار و تعاون
اس�تان معتق�د اس�ت س�یرجان
میتوان�د پایل�وت کار و اش�تغال
اس�تان باش�د و تا همی�ن حاال هم
بیش�ترین ج�ذب را در ب�ازار کار
طی س�الهای اخیر داش�ته است.
او ب�رای تأیید حرف خودش به آمار
جذب در س�ال  96اشاره میکند و
میگوید :در سال  96باالی  8هزار
نفر در این ش�هر به سر کار رفتهاند
درحالیکه سهمیهای که برای ایجاد
شغل در این سال برای سیرجان در
نظر گرفته بودیم  3ه�زار نفر بوده
که افزایش سیصددرصدی داشته و
این نشانگر اهمیت دادن مسئوالن
سیرجان به این امر است.
در گفتگوی�ی ک�ه با مهن�دس رضا
اس�ماعیلی مدی�رکل کار اس�تان
داش�تیم موض�وع اش�تغال در
س�یرجان ،نرخ بیکاری در اس�تان،
نح�وه ش�کایت کارگران�ی ک�ه در
محی�ط کارگ�ری از ش�رایط الزم
برخوردار نیس�تند ،بح�ث افاغنه و
برخی مطالب دیگر مطرح شد.
***
◄ آخری�ن ش�رایط کارگ�ری در
اس�تان چگون�ه اس�ت .از آنجا که
بح�ث پی�دا ک�ردن کار هم�واره
یک�ی از مش�کالت خانوادهه�ا
برای فرزندانش�ان بوده و هس�ت
جنابعال�ی بهعن�وان مدی�رکل کار
استان شرایط را چگونه میبینید؟
خوشبختانه س��ال  96با جذب تعدادی
به مراکز کار و اش��تغال در سطح استان
 5درصد افزایش ش��غل داش��تیم که با
وجود مشکالت و محدودیتها خودش
آمار قابل توجهی اس��ت .البت��ه نیازها
بیش از این است و ما باید در این رابطه
جهش بیشتری داشته باشیم.
◄ اگ�ر بخواهیم به عدد و رقم این
آمار را ارائه کنید چه میزان است؟
ما س��ال گذش��ته بیش از  15هزار نفر
جذب داش��تیم که با این تع��داد ،آمار
 293هزار کارگر بیمه شده ما در استان
به بیش از  308هزار نفر رسید.
◄ بیش�ترین و کمتری�ن ج�ذب
مربوط به کدام شهرستانهاست؟
بیشترینش مربوط به سیرجان است .در
سال 96س��یرجان با  8هزار نفر بیشتر
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از هم��ه جذب نی��رو برای کار داش��ته
وکمترین آن مربوط به جیرفت است.
◄در این س�ال تعهدات سیرجان
چقدر بوده؟
س��ه هزار نفر که حدود س��ه برابر این
تعهد عمل کردهاند.
◄ آم�اری از کل بی�کاران اس�تان
دارید؟
آماری که بهصورت رسمی داریم مربوط
به سرش��ماری سال  95است که تعداد
بی��کاران را  117ه��زار نفر در اس��تان
اعالم کرده که یقین��اً تغییراتی در این
آمار ایجاد شده است.
◄ ورودی بازار کار برای هر س�ال
چقدر پیشبینی شده؟
در سطح استان  35هزار نفر پیشبینی
ش��ده البته اگر بخواهیم ن��رخ بیکاری

پوشش بدهیم.
◄ بیش�ترین نرخ بیکاری را کدام
شهرستان دارد؟
ب��ه نس��بت جمعی��ت ،بیش��ترین نرخ
بیکاری مربوط به شهربابک است .البته
آنها مشارکت خوبی در طرحها دارند.
◄ یکی از چالشهای کار در استان
وجود افاغنه غیرمجازی هستند که
برخی فرصتها را اش�غال کردهاند.
از ی�ک ط�رف همیش�ه واحده�ا و
کارفرماه�ا در ص�ورت بهکارگیری
اتب�اع غیر مجاز تهدی�د به جریمه
میشوند اما از طرف دیگر میبینیم
دارد ای�ن اتف�اق مرت�ب میافتد و
خیل�ی از ای�ن افراد توس�ط برخی
ش�رکتهای خصوص�ی و ی�ا حتی
دولتی بهکار گرفته میشوند...

همین جا از کارفرمایان محترم میخواهم که بحث
بیمه ،حقوق و مزایای کارگران از اولویتهای آنها
باشد .از طرفی کارگران هم باید به تعهدات کاریشان
عمل کنند .من معتقدم چنانچه این تعهدات از هر دو
طرف رعایت شود ،هم در بازدهی کار مؤثر است و هم
مشکالت و حاشیهها در اینگونه مراکز به حداقل میرسد
ثابت باشد و افزایش نداشته باشد .ولی
اگ��ر بخواهیم این نرخ کم ش��ود قاعدتاً
باید بیش از  35هزار نفر در سال جذب
بازار کار شوند.
◄تع�داد واحده�ای کارگ�ری و
کارگاهی استان چقدر است؟
بی��ش از  42ه��زار واح��د کارگاهی .از

ش��رکتهای کوچ��ک گرفته ت��ا مراکز
معدن��ی و کش��اورزی و س��ایر مراک��ز.
اصوالً اس��تان کرم��ان یک اس��تان پر
جنبوجوش در اش��تغال و تولید است
و این کار کنترل و رسیدگی را برای ما
کمی س��خت میکند اما با هر شرایطی
که هست س��عی میکنیم این مراکز را

■
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در م��ورد افاغن��ه دارای مج��وز اقامت
مش��کلی وجود ندارد به هر حال آنها
اج��ازه اقامت و کار دارن��د اما در مورد
افاغنه غیرمجاز همیشه تأکید کردهایم
چنانچ��ه مش��اهده ی��ا گزارش ش��ود
کارفرماها با جریمههای سنگینی مواجه
میشوند.
◄ ت�ا ح�اال جریم�ه داش�تهاید؟
میتوانید از آم�ار جرائمتان چیزی
ارائه کنید؟
بل��ه پروندهه��ای زی��ادی داش��تهایم.
براس��اس گزارش بازرس��ان ادارات کار
و تعاون که ب��رای کارفرماهای متخلف
تشکیل ش��ده فقط در سال  96بالغ بر
 2میلیارد تومان جریمه صادر شده .این
یعنی اینکه م��ا در این رابطه بیتفاوت
نیستیم و برخورد میکنیم.
◄ از ای�ن مبلغ چق�در آن وصول
شده؟
از مح��ل پروندههای��ی ک��ه محکومیت
آنها قطعی ش��د س��ال گذش��ته 300
میلی��ون توم��ان وصولی جریم��ه بوده
است.
◄ گاه�ی در محیطه�ای کارگری
حق�وق کارگ�ران آنط�ور ک�ه باید
تأمین نمیشود .از پرداخت بهموقع
حقوق گرفته تا مش�کالت ایمنی و
حفاظت از جان آنها و یا مشکالت
دیگ�ر .کارگرها چگونه میتوانند از
حقوق خودشان دفاع کنند در برابر
کارفرماهای�ی ک�ه بهنح�وی حقوق
آنها را تضییع میکنند؟
میتوانن��د ش��کایت کنن��د .هیأتهای
بازرس��ی ما مرت��ب به مراک��ز کارگری
س��ر میزنند .چه در دیدار بازرس��ان و
چه با مراجعه ب��ه ادارات کار میتوانند
ه��ر گونه شکایتش��ان را مطرح کنند.
م��ن همینج��ا از کارفرمای��ان محترم
میخواه��م که بحث حق��وق و مزایای
کارگ��ران از اولویته��ای آنها باش��د.
بح��ث بیمه ه��م همینط��ور از طرفی
کارگرها هم باید طبق تعهداتشان کار
کنند .م��ا معتقد هس��تیم چنانچه این
تعه��دات از هر دو طرف رعایت ش��ود،
ه��م در بازده��ی کار مؤثر اس��ت و هم
مش��کالت و حاشیهها در اینگونه مراکز
به حداقل میرسد.
◄ ش�ما اخیرا ً از س�یرجان بازدید
داش�تید .راجع ب�ه ای�ن بازدید یا

بازدیدهای قبلی توضیح میدهید؟
بله از گهرزمی��ن بازدید کردیم .قبل از
آن سال گذشته از گلگهر و کارگاههای
گلیم فرش بازدید داشتیم.
◄ در ای�ن بازدی�د گهرزمی�ن را
چگون�ه دیدی�د و ارزیابی ش�ما از
این شرکت بهعنوان یک مرکز مهم
کارگری و صنعتی چه بود؟
واقعی��ت اینکه ش��رکت بزرگی اس��ت
که ح��دود  4ه��زار نف��ر در آنجا چه
در ش��رکتهای تابعه و چه پیمانکاری
مشغول کارند .در گهرزمین طی دو سه
س��ال اخیر جهش بزرگی صورت گرفته
و بس��یاری از اف��رادی که در فهرس��ت
بی��کاران ما بودن��د آنجا ب��کار گرفته
ش��دهاند .در بحث اس��تخراج ،فرآوری
و تولید اقدامات خوبی ش��ده که نشان
میده��د میان کارفرم��ا و کارگر رابطه
خوبی هس��ت ک��ه این هم��ه موفقیت
داش��تهاند .البته در هر کجا که دس��ت
بگذاریم قاعدت��اً نواقصی وجود دارد که
م��ا این نواقص را معموالً ب��ه کارفرما و
مدی��ران هر ش��رکت اع�لام میکنیم
ت��ا مرتفع کنن��د .چ��ه در بحث حقوق
و بیم��ه و یا چ��ه در مس��ائل ایمنی و
بهداشت و س��ایر موارد هر نقصی دیده
ش��ود اع�لام میکنی��م .ممکن اس��ت
بهصورت رس��انهای اعالم نش��ود اما به
خودش��ان میگویی��م تا اص�لاح کنند.
ولی خوش��بختانه در گهرزمین کارهای
بزرگی در این بحثهایی که گفتم انجام
ش��ده و امیدواری��م نواقص ب��ه حداقل
برسد و یا ک ً
ال برطرف شود.
◄ بازدید بعدی شما ازکجاست؟
اتفاقاً برنامه بعدی م��ا این هفته بازهم
در سیرجان است و برخی مراکز بازدید
میشود .توقع ما این است که همه پای
تعهداتش��ان باشند تا از محل تالش و
تعامل دو س��ویه کارفرمایان و کارگران
بتوانیم رشد قابل مالحظهای در اقتصاد
کشورمان داشته باشیم.
◄ با توجه به این بازدیدها ارزیابی
نهای�ی ش�ما از ش�رایط کار در
سیرجان چگونه است؟
اینجا به همت مس��ئوالن شهرستان از
جمل��ه نماینده مردم ،فرماندار و س��ایر
مس��ئولین و توجه ام��ام جمعه محترم
جهش قابل توجهی در اشتغال و تولید
بوده .ارزیابی ما از سیرجان مثبت است.

آگهی مزایده
امالک بانک سینا

آگهی مزایده امالک بانک سینا شماره 97/2

بانک سینا

(مرحله اول )

شماره ( 97/2مرحله اول )

بانک سینا در نظردارد یک واحد تجاری از امالک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد -نقد و اقساط به فروش رساند.
شرایط فروش نقد و اقساط:

بانک سینا در نظردارد یک واحد تجاری از امالک مازاد خود را به شرح ذیل
* حداقل  %03نقد و هفتاد درصد باقی مانده ثمن معامله اقساط  21ماهه بدون احتساب شود.
فروش رساند.
به
اقساط
و
از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد -نقد
* حداقل  %03نقد و هفتاد درصد باقی مانده ثمن معامله با اقساط حداکثر 03ماهه با احتساب سود طبق ضوابط جاری بانک.
شرایط فروش نقد و اقساط:

* درصورت ایجاد شرایط مساوی اولویت با خرید نقدی می باشد.
* متقاضیان می تواند برای بازدید از ملک انتخابی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  21روز کاری و حداکثر تا تاریخ  2037/30/37به نشانی  :سیرجان،

احتساب شود.
اقساط
باقیمانده ثمن معامله
هفتاد
نقد و
درصد
حداقل 30
*
 307 -71133773و 307-01731121-20
بدونتلفن های
ماههشماره
 12یا با
اجعه و
 7120120237مر
درصدکد پستی:
بانک سینا
شعبه
نصیری
مهدی
خیابان شهید

مج
م
عم
آگهی دعوت ع ومی فوقالعاده نوبت اول

دستور جلسه:

 -1کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره از  5نفر به  3نفر (اصالح ماده  21اساسنامه)

ردیف

شرکت تعاونی مسکن سرافرازان دنیا مهر سیرجان شناسه ملی  14005003075شهرستان سیرجان استان کرمان.
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول این تعاونی در ساعت  8روز
جمعه مورخ  97/3/4در محل خیابان وحید جنب هایپرمارکت پدیده تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت میگردد که رأس
ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمن ًا اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  97/3/3به اتفاق
نماینده خود جهت تأیید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.

* حداقل  30درصد نقد و هفتاد درصد باقی مانده ثمن معامله با اقساط حداکثر 36ماهه با احتساب سود طبق ضوابط جاری بانک.
تماس حاصل نمایند.
* درصورت ایجاد شرایط مساوی اولویت با خرید نقدی می باشد.
مذکور
انتخابیدرازمزایده
ملک شرکت
اوراقازشرایط
دریافت
متقاضیان می
نمایند 15.روز کاری و حداکثر تا تاریخ 1397/03/07
مراجعهمدت
آگهی به
آدرساین
تاریخبهانتشار
بازدید
برایبرای
توانندتواند
متقاضیان می
* *
مندرج
درصدباقیمت
7813813194میزان
ضمانت نامه ب انکی به
تضمینی یا
نصیریفقره
همراه یک
دربسته به
واصله در
پیشنهادات
ملکهای
شمارهپایهتلفن
پنج و یا
مراجعه
پستی:
بانکیسینا کد
چکبانک
شعبه
مهدی
پاکاتشهید
خیابان
سیرجان،
کلیهنشانی:
* به
نمایند.
حاصل
تماس
034-32468812-13
و
034
-42266776
در آگهی به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید اخذ گردد .بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص اعالم گردد.
نمایند.
مراجعه
* متقاضیان می توانند برای دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده به آدرس مذکور
* بازگشایی پاکات راس ساعت  27روز چهارشنبه مورخ  2037/30/33به نشانی کرمان  ،میدان آزادی  ،ابتدای بلوار جمهوری جنب داروخانه دکتر صفا
* کلیه پیشنهادات واصله در پاکات دربسته به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی یا ضمانت نامه بانکی به میزان پنج درصد قیمت
دفتر مدیریت منطقه جنوب شرق کشور انجام و برندگان مشخص خواهد شد.
پایه ملک مندرج در آگهی به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید اخذ گردد .بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص اعالم گردد.
درجه
بلواربرسد از
ابتدای مقرر
انقضای مدت
بعد از
پیشنهادهایی که
همچنین
مورخ به شرح فوق و
ضمانت نامه
روزچک یا
14فاقد
مشروط و
مخدوش
مبهم،
پیشنهادات
جمهوری
آزادی،
میدان
نشانی کرمان،
 1397/03/09به
چهارشنبه
راس ،ساعت
پاکات
بازگشایی
* *
است.دفتر مدیریت منطقه جنوب شرق کشور انجام و برندگان مشخص خواهد شد.
دکتر صفا
جنب
داروخانهمردود
ساقط بوده و
اعتبار
باشد.بعد از انقضای مدت
پیشنهادهایی که
همچنین
الینفکفوق و
جزء شرح
نامه به
ضمانت
فاقد چک
مشروط
مخدوش،
مبهم،
پیشنهادات
* *
شرایط مزایده می
تایید و قبول
خریدار
مزایدهیاتوسط
تمامیواسناد
امضای
کارت ملی و
شناسنامه و
تصاویر
مقرر برسد از درجه اعتبار ساقط بوده و مردود است.
* بازید از امالک و مطالعه سوابق مربوط قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
* تصاویر شناسنامه و کارت ملی و امضای تمامی اسناد مزایده توسط خریدار جزء الینفک تایید و قبول شرایط مزایده می باشد.
سوابقفروش
موجود به
وضعیت
از شده با
عرضه
رسد.از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
مربوطمیقبل
مطالعه
امالک و
ملکبازید
* *
است.
پیشنهاداتبهمختار
یک یا کلیه
عرضهیا رد
ملکقبول و
بانک در
می رسد.
فروش
وضعیت موجود
شده با
* *
است.
مختار
پیشنهادات
کلیه
یا
یک
رد
یا
و
قبول
در
بانک
*
* هزنیه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ،انتشار آگهی و ارزیابی به تناسب به عهده برنده مزایده می باشد.
گردد.برنده مزایده می باشد.
ارائهبهمیعهده
تناسب
* هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ،انتشار آگهی و ارزیابی به
* خریدار متعهد به رعایت کل مفاد شرایط و تعهدات مزایده می باشد که در فرم توسط بانک
* خریدار متعهد به رعایت کل مفاد شرایط و تعهدات مزایده می باشد که در فرم توسط بانک ارائه می گردد.
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فراخوان جام فوتسال رمضان

تیمهای برتر به لیگ فوتسال راه پیدا میکنند

شرایط نام نویسی تیمها برای حضور در رقابتهای فوتسال جام رمضان از
س��وی روابطعمومی هیأت فوتبال اعالم شد .بر اساس اطالعیه این هیأت
تیمهای متقاضی میتوانند با رعایت ش��رایط اعالم ش��ده از س��وی هیأت
فوتب��ال ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه  97/2/25با مراجعه
به دفتر هیأت فوتبال واقع در اس��تادیوم تختی ،ضمن تحویل مدارک الزم
نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
واری��ز مبلغ  700هزار تومان ورودی مس��ابقات بههم��راه  300هزارتومان
ضمانت بهحس��اب هیأت ،یک قطعه عکس و ارائه کارت بیمه ورزشی برای
کلیه اعضاء تیم و اس��تفاده از یک نفر مربی دارای مدرک مربیگری رسمی
فدراسیون فوتبال از جمله شرایط حضور در این رقابتها اعالم شده است.
شایانذکراس��ت 10تیم برتر این رقابتها بههمراه پنج تیم برتر بخشهای
تابعه به لیگ فوتس��ال  15تیمی شهرس��تان که مس��ابقات آن پس از ماه
رمضان آغاز می شود راه خواهند یافت.

جهاد نصر در یک قدمی
صعود به لیگ دسته  2کشور

تیم فوتب��ال جهادنصر با غلبه بر نماینده بجن��ورد در یک قدمی صعود به
لیگ دسته دوم فوتبال کش��ور قرار گرفت .شاگردان قاسم شهبا توانستند
ب��ا پیروزی یک ب��ر صفر در بازی برگش��ت مقابل انتظار بجن��ورد که روز
چهارشنبه هفته گذشته در سیرجان برگزار شد جواز حضور در بازی نهایی
پلیآف رقابتهای زیر گروه کشور را بهدست آورند.
این تیم در بازی رفت خود در بجنورد با نتیجه دو بریک مغلوب حریف شده
بود که با پیروزی که در سیرجان بهدست آورد درنهایت به بازی نهایی پلیآف
راه پیدا کرد .طبق آخرین اعالم فدراسیون فوتبال دو بازی آخر مرحله پلیآف
در تاریخ  29اردیبهشت در سیرجان و  5خرداد در ورزشگاه شهدای سیمرغ
قائم ش��هر برگزار خواهد شد .در صورت پیروزی جهاد نصر در این دو بازی،
سیرجان صاحب یک نماینده در لیگ دسته دوم فوتبال کشور خواهد شد.

نوجوانان گلگهر هم
لیگ برتری شدند

تی��م فوتبال نونهاالن گلگهر پس از جوانان این باش��گاه به رقابتهای لیگ
برتر فوتبال نوجوانان کشور راه یافت .مرحله نهایی این رقابتها هفته گذشته
با حضور4تیم گلگهر ونمایندگان هرمزگان ،ش��یروان وسنندج در سیرجان
برگزار ش��د که نوجوانان گلگهر موفق شدند با پیروزی درهر سه بازی خود
مقتدرانه با 9امتیاز به لیگ برتر صعود کنند .مربیگری وسرپرستی این تیم به
ترتی��ب برعهده حامد اندام و مهدی جهاندیده بود ،اما خبر دیگر در رابطه با
باشگاه گلگهر عضویت محمد جواهری در هیأت رئیسه اتحادیه باشگاههای
وزارت صنعت مربوط میش��ود که در پی جلس��ه مجم��ع عمومی اتحادیه
باشگاههای فرهنگی و ورزشی وزارت صنعت و معدن بهدست آمد .مدیرعامل
باش��گاه پیکان و مشاور فرهنگی ورزشی صنایع مس بهعنوان دو عضو دیگر
این هیأت انتخاب شدند.
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گفتگو با صاحب اولین مدال کشتی سیرجان
در مسابقات رسمی دانشآموزان جهان

قهرمانی ایران در مراکش
ارزش دیگری دارد

گ�روه ورزش :ای�ران قهرمان مس�ابقات دانشآموزان
جهان در مراکش شد .این خبری بود که روز سهشنبه
 18اردیبهشت توسط خبرگزاریها اعالم شد .در این
مسابقات تیم ایران با کسب  8مدال طال و  1برنز ،باالتر
از تیمهای کش�تی دانشآموزی کش�ورهای برزیل و
آفریق�ای جنوبی بهعنوان قهرمانی دس�ت پیدا کرد.
صاحب مدال برنز این مس�ابقات در وزن  45کیلوگرم
حسین رضوانیان جوان آتیهدار سیرجانی بود .وی در
حال�ی صاحب مدال جهانی ش�د که تا پیش از او هیچ
کش�تیگیر س�یرجانی در مسابقات رس�می مدارس
جهان صاحب مدال نشده بود .رضوانیان  17سال دارد
و در آموزش�گاه ابنسینا در رشته علوم تجربی درس
میخوان�د .با او گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که باهم
میخوانیم.
***
◄درباره مس�ابقات جهانی که شرکت کردید توضیح
بیشتری میدهید؟
بله .برنامهریزی برای این مس��ابقات از قبل ش��ده بود اما در
ش��رایطی هفته گذشته برگزار ش��د که چند روز قبل از آن
از طرف کشور میزبان در روابط دیپلماتیک با ایران مشکلی
ایجادش��ده بود و ش��اید به همین دلیل ابت��دا تالش کردند

علی قرایی با  37رأی در مقابل تنها
10رأی مهدی جهانش��اهی به مدت
 4س��ال س��کاندار مجموعه فوتبال
پهناورترین اس��تان کشور جایگزین
مراد حاج جعفری شد که به مدت 9
سال این مسئولیت را برعهده داشت؛
اما انتخاب قرایی که س��ابقه عضویت
در هی��أت مدیره باش��گاه گلگهر و
مس کرم��ان را در کارنام��ه فوتبالی
خود دارد از ای��ن منظربرای فوتبال
س��یرجان حائ��ز اهمیت اس��ت که
میتواند منش��اء تح ّوالت سازندهای

سرمایه های انسانی هر جامعه بدون شک ارزشمندترین دارایی آن به شمار می روند و الحمداهلل
شهرستان سیرجان غنی از این سرمایه های کم نظیر است.

صعود تیم فوتبال نوجوانان گل گهر

سیرجان به لیگ برتر نوجوانان کشور
و درخشش فرزندان این شهر باعث خوشحالی شهروندان گرامی و بویژه اهالی ورزش شد .این

صعود افتخار آفرین را به نوجوانان برومند و ورزشکار سیرجانی ،خانواده های گرانقدر آنان،
مسئولین زحمتکش تیم و باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر و تمامی همشهریان گرامی تبریک و

تهنیت می گویم و برای این امیدهای آینده سیرجان از خداوند رحمان موفقیت و بهروزی در تمامی
مراحل زندگی به ویژه در عرصه ورزش را خواهانم.

امید است با توجه به استعداد های درونی در وجود نوجوانان و جوانان و پرورش این استعدادها

بتوانیم زمینه ساز رشد و شکوفایی آنان گردیم.

رفتند؟
بعد از ایران که قهرمان شد تیمهای آفریقای جنوبی و برزیل
مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
◄از چندس�الگی کش�تی میگیری و مش�وقتان در
کشتی چه کسی بوده؟
من از کالس اول کش��تی را ش��روع کردم .پدرم رزمیکار و
باس��تانیکار است و همچنین داییام آقای اسدپور که او نیز
کشتیگیر است بزرگترین مشوقهای من در کشتی بودند.
◄در این مدت با چه مربیانی کارکردهای؟
با بابک فتاحی ،محمود اربابی ،صمدنژادی ،علیرضا عالمیان،
محمد باقرپور ،ش��هرام حسنزادهی جعفری .در حال حاضر
هم حدود  2سال و نیم است زیر نظر مربی ارزشمندم آقای
حسن لشکری به تمرین میپردازم.
◄از کسی میخواهی تشکر کنید.
بل��ه حتماً .از پدر و مادر و خانوادهام که همیش��ه مش�� ّوق و

حامی من بودهاند .پدرم جانباز جنگ تحمیلی است و همیشه
میگوید پسرم وقتی من به سن تو بودم در جبهههای جنگ
در حال دفاع از خاک میهن بودم و اکنون نوبت توس��ت که
با برافراش��تن پرچم ایران در بقیه کش��ورها این اقتدار را به
نمایش بگذاری .همچنین تش��کر ویژه دارم از آقای مهندس
اس��ماعیلپور رئیس هیأت کشتی و مهندس سلطانی مدیر
عامل شرکت جهاد نصر سیرجان که با بستر سازی مناسب
این فرصت را به جوانان و نوجوانان این ش��هر داده تا بتوانند
درکش��ور و دنیا خوش بدرخشند .همچنین تشکر می کنم
از آقای��ان عظیم ایران نژاد دبیر هیأت و علیرضا دالرام که با
برنامهریزیهای دقیق راه را برای ما هموار س��اختند .و یک
تشکر از مربیان مدرسهی ابنسینا بهخصوص معاون مدرسه
آق��ای محمودآب��ادی ک��ه در مدتی که من در اردو هس��تم
همکاریهای زیادی با من داشت.

نبض فوتبال کرمان در دست سیرجانی ها

حیدر افسری
مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان
روز چهارشنبه با معرفی رئیس جدید
این هیأت خاتمه یافت .در این مجمع
که در محل تاالر پالیز کرمان برگزار
شد ،مهدی تاج ریاس��ت فدراسیون
فوتبال کش��ور ،رؤس��ای هیأتهای
استان و مسئولین باشگاههای مطرح
اس��تان حضور داشتندکه طی آن دو
نامزد س��یرجانی در تصاحب صندلی
ریاس��ت هیأت فوتبال اس��تان باهم
به رقاب��ت پرداختند ک��ه در نهایت
این دوئل کام ً
ال س��یرجانی با برتری
دکت��ر علی قرای��ی به پایان رس��ید.

موانعی بر سر راه حضور تیم ایران در مسابقات ایجاد کنند که
موفق نشدند چون ورزش معموالً باید از سیاست جدا باشد.
◄پ�س ارزش قهرمانی ایران باید بیش�تر احس�اس
شود؟
دقیقاً .درحالیکه میخواستند ما نباشیم ولی نهتنها شرکت
کردیم که قهرمان هر دو رشته آزاد و فرنگی هم شدیم و این
ارزش دیگری دارد.
◄ سرمربیگری تیم در مسابقات مراکش با چه کسی
بود؟
س��رمربی تیم آقای احد کرمی ،مربی آقای تقی داداش��ی و
سرپرست تیم آقای حبیباله اخالقی بود.
◄سطح مسابقات چطور بود و خودت در چه رشتهای
شرکت کردی؟
در وزن  45کیلوگرم آزاد .س��طح مسابقات باالبود .کشورها
تیمهای آماده خودشان را اعزام کرده بودند.
◄چند مس�ابقه انجام دادی تا به دی�دار ردهبندی و
مدال رسیدی؟
یک مسابقه مقابل آمریکای جنوبی و یک بازی مقابل فرانسه
و  2بازی مقابل ارمنس��تان داشتم که در پایان مدال برنز را
از آن خود کردم.
◄بعد از ایران کدام تیمها از س�کوی دوم و سوم باال

منصور مکی آبادی

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان

برای فوتبال شهرستان باشد.
قطع��اً انتخاب دکتر عل��ی قرایی که
رابطه حس��نهای ب��ا اهال��ی فوتبال
س��یرجان دارد میتواند به مشکالت
و مس��ائل عدی��دهای ک��ه فوتب��ال
شهرس��تان با عوام��ل اجرایی هیأت
اس��تان داش��ت پایان بخش��د و افق
روش��نی برای آینده فوتبال سیرجان
ترس��یم کن��د .اگرچه قرای��ی جوان
در ابت��دای کار ب��رای تحقق ش��عار
انتخاباتیاش که تحول در س��اختار
هی��أت بود ب��ا مقاومتهای��ی روبرو

خواهد ش��د اما با جای��گاه اجتماعی
که او بهواسطه پست سازمانیاش در
اس��تان وروابط فوتبالیاش دارد این
امیدواری را نزد اهالی فوتبال استان
بهوجود آورده اس��ت ت��ا خونی تازه
به هیأت فوتبال اس��تان تزریق کند.
موضوعی که خ��ودش هم در تماس
تلفنی با س��رویس ورزشی نگارستان
به آن تأکید کرد و گفت :همانطورکه
پی��ش از انتخابات هم گفتم ش��عارم
اخالقمداری ،تح ّولگرایی وکارآمدی
است و امیدوارم بتوانم با جوانگرایی در

بدنه هیأت ،آن را چابکتر از گذشته
کن��م .وی برنامهریزی ب��رای صعود
یکی از  3تیم استان به لیگ برتر در
س��ال جاری را از جمله اولویتهای
کاریاش برش��مرد .موضوع��ی ک��ه

مهدی تاج ریاس��ت فدراس��یون هم
ب��ر آن تأکید ویژه داش��ت و از اینکه
اس��تان کرمان ب��ا امکان��ات و منابع
مالی که در اختی��ار دارد ،نمایندهای
در لی��گ برتر ن��دارد گالیهمند بود.
قرای��ی در پای��ان صحبتهایش ابراز
امیدواری ک��رد بتواند با جذب منابع
مال��ی ،فوتبال جنوب اس��تان را هم
که دارای پتانس��یلهای بالقوهای در
فوتبال است به شکوفایی برساند.
ش��ایان ذک��ر اس��ت عل��ی قرای��ی
مکیآب��ادی متول��د س��ال 1358
س��یرجان ،فارغالتحصیل دانش��گاه
ته��ران در مقط��ع دکتری پزش��کی
است.

صعود مقتدرانه

تیم نوجوانان فوتبال گل گهر
به لیگ برتر کشور
را به همشهریان گرامی تبریک عرض می نمایم و نیز از بازیکنان ،کادر فنی تیم
و هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر که در کسب این پیروزی سهیم
بوده اند ،تشکر می نمایم.

سید محمود حسینی -امام جمعه سیرجان

شهر
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گروه ش�هر :مدی��ر مخابرات منطقه کرمان در س��فر خود به
س��یرجان از تامین تلفن ثابت تمامی مش��تریان متقاضی در
س��طح اس��تان در س��ال جاری خبرداد وگفت  :امسال تحول
بزرگی دربخش های مختلف ارتباطات استان کرمان داریم که
از جمل��ه  :ش��روع بکار فاز  8تلفن هم��راه و همچنین تکمیل
پوش��ش تلفن همراه نسل س��وم و چهارم که آن را در دستور
کارقرار داده ایم تا نقاط جاده ای در س��طح اس��تان کرمان و
همچنین مناطق گردشگری و روستاهای پرجمعیت از پوشش
خوب برخوردار ش��وند و نس��ل دوم تلفن همراه استان هم در
دست اقدام است.
مهندس دوس��ت محم��دی اظهار داش��ت :خ��روج آمریکا از
برج��ام هی��چ تأثیری در هیچ ک��دام از پروژه ه��ای مخابراتی
ندارد .مدیرمخابرات منطقه کرمان در جلس��ه توسعه مخابرات
شهرس��تان افزود :پتانس��یل های مخابراتی ما بسیار واال و باال
اس��ت و ما در مجموعه مخابرات ایران هیچ وابس��تگی خاصی
به آمریکا نداریم و تخصص ف ّنی ما موجب ش��ده که تحریم ها
ی��ا خروج از برجام هیچ تأثیری در اجرای پروژه های مخابراتی
نداشته باشد  .وی افزود :همانطور که ریاست محترم جمهور نیز
اظهار داشتند بیش��ترین زیان در خروج از برجام متوجه خود
آمریکا خواهد بود .وی گفت :توان داخلی ما رتبه برتر در همه
فناوری ها را دارد و در بخش کاری خودو یا تأمین تجهیزات و
ملزومات هیچ مش��کلی در توسعه مخابرات و ارتباطات نداشته
گروه ش�هر :س��الهای زیادی است که از
س��اخت پاساژ علی ابن ابیطالب در مجاورت
بازار مرکزی میگذرد .جایی که مرکز ش��هر
و از نقاط پر تردد مردم و مس��افرانی اس��ت
ک��ه بهمنظور خرید یا دیدن بهس��مت بازار
میآین��د ،اما نم��ای نازیبای این پاس��اژ به
این نقطه از ش��هر چهره زش��تی داده است.
میخواس��تیم به این بهانه پرسش��ی مطرح
کنیم که آیا صاحبان س��اختمانهای مجاور
خیابانهای اصلی شهر طبق مقررات شهری
موظف به نماسازی زیبا در خیابانها و معابر
پر رفت و آمد نیستند؟ و آیا شهرداری نباید
بر اس��اس وظیفهای که در زیباس��ازی شهر
دارد در ای��ن رابط��ه اخطار بده��د و پیگیر
باش��د؟ از این دس��ت نماهای نازیبا که روح
عابران را بیازارد در س��طح شهر زیاد داریم.
از ساختمانهای مخروبه و نیمهساز گرفته
تا زمینهایی که حصار ندارند و به حال خود
رها ش��دهاند مثل زمین مخروبه و فاقد در و
دیواری که در نزدیکی میدان ش��هرداری در
ابتدای خیابان امام از آن بهعنوان پارکینگ
استفاده میش��ود .یا زمین خالی نرسیده به
تقاطع دکت��ر صادقی که تبدیل بهپارکینگ
غیررسمی ماشینها و یا ساختمانهایی شده
که با بافت و س��اخت قدیم��ی همچنان در

مدیر مخابرات منطقه کرمان در جریان سفر به سیرجان خبر داد:

آغاز بکار فاز هشتم تلفن همراه
خروج آمریکا از برجام تاثیری در پروژه های مخابراتی ندارد

و نخواهیم داشت .
مهندس محمد حسین دوست محمدی همچنین از اختصاص
 10هزار ش��ماره تلفن ثابت به شهرس��تان س��یرجان در سال
جاری خبرداد و گفت :برای توس��عه شبکه این شهرستان 10
هزار پورت اینترنت پرس��رعت را هم طراحی کردیم که بتوانیم
در س��ال جاری این برنامه بسیار سنگین و گسترده را به اتمام
برس��انیم .وی افزود :امسال سیرجان به عنوان نقطه خاص در
برنامه توسعه و بالندگی ارتباطات در مخابرات ایران قرار گرفته
است .به گفته مهندس هنری رییس مخابرات سیرجان در این
جلسه سایر راهکارها و برنامه های اجرای طرح های مخابراتی
در س��یرجان مورد بررس��ی قرار گرفت .وی افزود :شهرستان
س��یرجان هم اکن��ون دارای  102هزار خط تلفن ثابت و 328
هزار تلفن همراه است که با اجرای طرح های جدید این میزان
افزایش می یابد.

کمیته های زیباسازی به چکار می آیند؟

ساختمانهای نازیبا و مقررات شهری

مجاور خیابان ها بدون مرمت ماندهاند.
معموالً شهرداریها کمیته زیباسازی دارند و
یا باید داشته باشند .از وجود چنین کمیتهای

زمرگ انبهن گامت سيه شد روزگار ما
سفر كردى هب راه حق زدى ربهم قرار ما

در ش��هرداری س��یرجان اگر وجود هم دارد
ب��دون اطالعیم .اصوالً حق ش��هروندانی که
برای زندگی ،کار و حیات خود در شهر انواع

عوارضها و مالیاتها را میپردازند زندگی در
فضای زیبایی است که شهرداری باید زمینه
آن را فراه��م کند .هرگونه اهم��ال کاری و
انفعال ش��هرداریها در این رابطه برابر است
با تضییع حقوق شهروندانی که مدام از سوی
شهرداریها میشنوند «با پرداخت عوارض
در ساختن شهری زیبا سهیم شوید»!.
جال��ب اس��ت که ای��ن ع��وارض پرداخت
میش��ود اما از تنها جایی که سهم نمیبرند
همین شهر زیباست .حاال علّت چیست باید
بررس��ی شود که عوارض ش��هروندان خرج
کدام کار دیگر در ش��هرداری میش��ود .آیا
صرف تیم داری در فوتبال زنان میشود یا
گلیم و جشنواره و امور دیگری که هر کدام
در شهر متولی خاص خودش را دارد.
البته بهجز شهرداری صاحبان ساختمانها
و امالک رها ش��ده ،خود نی��ز در این رابطه
مسئول هس��تند .هر س��اختمان جزئی از

خانواده محترم اطمینان

تو بودى بهترين دختر ،تو بودى ماردى واال
خوشا ايام نيكويي که بودى رد كنار ما

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت پدر
بزرگوارتان مرحوم بیژن اطمینان
را حضور شما تسلیت عرض نموده،
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت
مینماییم.

به مناسبت چهلمین روز عروج
ملکوتی مادری نمونه

مرحومه الهام عباسلو

مراسمی روز پنجشنبه مورخ  97/2/27بر سر آرامگاه
ابدیش بهشت زهرای دهیادگار ،جنب قطعه شهیدان برگزار
می گردد ،یادش را گرامی و حضور شما را ارج مینهیم.

عباس حاج محمدی و خانواده

خانواده داغدارش

جناب آقایان

جناب آقای
دکتر محسن دریابیگی

دکتر محسن دریابیگی
مهندس حسن دریابیگی

درگذشت والده گرامیتان بانوی انقالبی و متدین شهرمان
مرحوم حاجیه خانم توران طالبی پور (دریابیگی) را
خدمت شما بزرگواران و خانواده محترمتان تسلیت عرض
می نماییم و برای آن مرحومه طلب مغفرت الهی و برای
بازماندگان صبر و اجر جزیل آرزومندیم.

محمد بلوردی  ،محمدحسین محمودآبادی
محمدحسن محمودآبادی ،ابوذر زینلی
سید حمید هاشمی نسب  ،محمدتقی دانشمند
محمد هاشم هاشمی نسب

معاون محترم دانشگاه پیامنور سیرجان

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور

شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان

معزز را مسئلت مینماییم.

سیدمحمدرضا بنیفاطمه
غالمحسین اعتمادی ،محمدعلی اعتمادی

همکارارجمند

جناب آقای احمد یاراحمدی

مدیر محترم امور مالی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
درگذشت همسر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ،برای شما و خانواده محترم صبر و
شکیبایی و برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی خواستاریم.

هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

فضای ش��هری محسوب میشود که زشتی
آن ب��ر فضاهای عمومی تأثیرگذار اس��ت و
صاحبان ساختمانها نمیتوانند نقش خود
را در نازیبایی ش��هر انکار کنند و سهم خود
را در ای��ن رابطه نادیده بگیرن��د .به اعتقاد
کارشناسان امر ،نمای س��اختمانها دارای
تأثیرات روانی اس��ت ک��ه هم باید با فضای
عمومی همبس��تگی داشته باشد همچنین
ظاهر س��اختمان هم بیانگر س��لیقه مالک
اس��ت و هم میتواند نشانگر فضای داخلی
ساختمان باشد .از این رو به جرأت میتوان
گفت ک��ه نمای س��اختمانهای ش��هری
عنصری است که شخصیت بنا ،صاحب بنا
و شخصیت شهر و شهرداری را از دور جار
میزند .ح��ال باید دید ش��هرداری با توجه
به ابزار «مقررات س��اختمان سازی» چگونه
میتواند این «ظاهر و نما» را به نفع شهر و
شهروندان تغییر دهد.

خانواده محترم اطمینان

درگذشت مرحوم بیژن اطمینان را حضور شما بزرگواران
تسلیت عرض مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

قاسم یزدی -احسان یزدی

جناب آقای حاج محمد فوالدی
جناب آقای دکتر سیدحسین نبوی

مصیبت وارده را حضور شما بزرگواران و خانوادههای وابسته
تسلیت عرض مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

قاسم یزدی -احسان یزدی
خانواده موساییپور

جناب آقای مهندس
میرحسین ضیغمی و اخوان محترم
درگذشت حجتاالسالم شیخ غالمرضا ضیغمی
که عمر گهربار خود را در ترویج اسالم و دین طی
کرد ،حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض
مینماییم .روحش شاد و یادش گرامی.

دکتر محمد ندیمی
دکتر حسین مطوریانپور ،مهدی شیبانی
علیاصغر مهاجرانصاری
آگهی مزایده نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  950453اجرای احکام کیفری سیرجان آقای علیرضا
کورکینژاد قرائی وثیقهگذار محکوم علیه مریم محمدعلینژاد میباشد دفتر شعبه
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب سیرجان در نظر دارد در پرونده کالسه
 950453اجرا تعداد  1فقره ملک به شرح مورد اشاره  -1شش دانگ یک باب منزل به
آدرس سیرجان ،آباده خیابان عدالت روبروی کوچه تخت جمشید  4با شماره پالک ثبتی
 2569فرعی از  2112اصلی بخش  35کرمان به مساحت  382مترمربع که توسط کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ  1/535/400/000ریال ارزیابی گردیده است از طریق مزایده
به فروش میرساند لذا طالبان خرید میتوانند ضمن مراجعه و بازدید اقالم مورد نظر
پیشنهاد خود را تا تاریخ  1397/3/9ساعت  8صبح به دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان سیرجان ارسال نمایند و بایست  10درصد مبلغ پیشنهادی را
فیالمجلس به حساب سپرده دادگستری سیرجان به شماره  2171293825007نزد بانک
ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد به این اجرا تحویل نمایند و مابقی مبلغ را
حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری نمایند .پیشنهاد دهنده بایستی شخص ًا
در جلسه مزایده که در تاریخ  1397/3/9در دفتر اجرای احکام کیفری تشکیل میشود
حاضر شوند .این اجرا به کلیه پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت
پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف
دهد .سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مجتبی خسروی
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای سیرجان
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نامه وارده

تقاضایجمعیاز
میدانداران میوه و تره بار
از فرماندار و دادستان
گزارش هفته نامه ش��ما از چراغ س��بز اتحادیه میدان داران
می��وه و تره بار ب��رای انتقال میدان به مح��ل جدید ،پس از
سالها مس��کوت ماندن طرح انتقال میدان ،بارقه امیدی در
دل م��ا اعضای قدیم ،جدید و ایثارگر دمید .االن خوش��حال
هس��تیم که پس از این همه کارشکنی و زیاده خواهی برخی
اف��راد که در این س��الها با زندگی ما ب��ازی کردند ،باالخره
با درای��ت فرماندار محترم و با حمای��ت مقامات قضایی قرار
اس��ت انتقال انجام شود و این مش��کل پس از  15سال حل
ش��ود اما مس��ئله ای که کمی بغرنج اس��ت این است برخی
اف��راد ک��ه در میدان قدیم و جدید یک نی��م غرفه دارند ،در
غفلت مسئولین نقش��ه می کشند که نیم غرفهشان را کامل
کنن��د اما با کدام زمین؟ هیچ ک��دام از اعضا گمان نمیکنم
به س��ادگی از ملک خودش��ان بگذرند و خواست غیرقانونی
اینها را تأمین کنند .اوالً که مملکت قانون دارد و دادس��تان
محت��رم به عنوان مدعی العموم قطعا نخواهد گذاش��ت حق
اف��رادی چون ما ضایع ش��ود و به کام آنها ب��رود و فرماندار
محت��رم هم که حاال عزمش را برای انتقال میدان جزم کرده
قطعاً موافق کارش��کنیهای دیگری در مس��یر انتقال میدان
نیست و ما جمعی از میدانداران قدیم ،جدید و ایثارگر پس
از این همه دربدری و خس��ارتی که متحمل ش��ده ایم حتما
مقابل زیاده خواهان از طریق مراجع قانونی می ایس��تیم .از
ش��ما عزیزان نگارستان هم تقاضا داریم همانطور که از طرح
انتقال میدان و سامان گرفتن این وضع همیشه اطالع رسانی
و حمایت کرده اید بازهم حامی این طرح مهم باش��ید تا هم
مشکل شهر حل شود و هم مشکل عده بسیاری از افراد که تا
کنون دندان روی جگر گذاشتهاند و منتظر تصمیم مسئوالن
اجرایی ش��هر بوده اند .حال که ماجرا به اینجا رسیده و قرار
اس��ت اتفاق خوبی بعد از این همه مانع تراش��ی ها و دست
اندازها بیفتد نگذارید دست انداز جدیدی درست کنند.
لذا از فرماندار محترم ،دادس��تان محترم و مس��ئوالن ش��هر
میخواهیم که قاطعانه جلو هر کارشکنی را بگیرند و اتحادیه
می��دان داران هم که همکاری اش را ش��روع ک��رده نگذارد
برخ��ی افراد زیاده خواه چش��م طمع به ملک مردم داش��ته
باش��ند و از ش��هرداری و اداره صنع��ت و ات��اق اصناف هم
تقاضای نظ��ارت و پیگیری داریم .ای��ن را هم بگوییم که ما
نخواهیم گذاش��ت عده ای رفاه طل��ب همچنان زندگی ما را
حدی دارد و قطعاً پای
ب��ه بازی بگیرند .صبر و تحمل ما هم ّ
همه حقوق مان و خواسته های مان از طریق مقامات مسئول
ایس��تاده ایم و با عوامل تنش و فرصت طلب از طریق قانون
برخورد می کنیم .با تشکر /
به نمایندگی از جمعی از اعضای میدان

خانواده محترم دریابیگی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،
از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و صبر جزیل برای
شما آرزومندیم.

کارکنان و دانش آموزان
دبستان غیرانتفاعی فرشتگان

همکار ارجمند

جناب آقای دکتر محسن دریابیگی
معاون محترم دانشگاه پیامنور سیرجان
ضمن ابراز مراتب تأثر و همدردی در غم درگذشت
والده مکرمه ،برای جنابعالی و سایر بازماندگان
صبر و شکیبایی و برای آن حاجیه محترمه غفران
الهی مسئلت مینمایم.

دکتر محمدعلی کریمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور

جناب آقای

علیرضا درآگاهی

خانواده محترم کریمزاده
مصیبت وارده را از صمیم قلب تسلیت عرض
نموده ،رحمت و مغفرت الهی برای عزیز از دست
رفته و صبر و شکیبایی برای شما از درگاه ایزد
منان آرزومندیم.

نادر کریمی ،محمدرضا عباسپور
محمد ندیمی ،فرهاد کریمی ،رضا
قاسمی ،فرشید رفعتی ،بابک سلطانی
حسین عباسپور ،حمید اسالمی ،فرزاد
کریمی،معین اسالمی ،اصغر حدیدی
رسول بلوردی ،امید اسالمی
علی حاجمحمدی ،امیر اسالمی
مهرداد سعیدینژاد

6
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گوگل فوتوز به زودی عکسهای سیاه و سفید را
به وسیله هوش مصنوعی رنگ آمیزی خواهد کرد...

11:57
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موزه بریتانیا ،نسخهی
شیائومی با همکاری 
مخصوصی از  2S Mi Mixرونمایی کرد .در پنل
پشتی این گوشی لوگوی موز ه حک شده است...
12:00

55

شش صدای جدید دستیار گوگل در کنفرانس
 I/Oگوگل رونمایی شدهاند...
12:00

دیجیتال و فناوری
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آرش پارس��اپور :بع��د از وعدهه��ای
روحانی مبنی بر آزاد گذاشتن فضای
مجازی و حق انتخاب به ش��هروندان،
بسیاری خواستار شفافسازی موضع
دولت و فیلترینگ تلگرام شدند .رئیس
جمهور در صفحه رسمی اینستاگرام
خ��ود درب��اره مخالفت ب��ا فیلترینگ
تلگرام نوشته «سیاست دولت یازدهم
و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن
مج��ازی بوده و نه امنیت��ی و تاکنون
هیچ ش��بکه اجتماعی یا پیامرس��ان
«توس��ط این دولت» مس��دود نشده
و نخواهد ش��د .فیلتر و مسدودسازی
اخیر تلگرام نیز نه توس��ط دولت اجرا
شده و نه مورد تأیید دولت است»....... .
همچنین در این متن هش��تگهایی
استفاده شده که دال بر مخالفت دولت
با موضوعات پیش آمده اخیر دارد.
◄ مخالفان فیلترینگ
وزی��ر ارتباطات در یک رش��ته توئیت
ضم��ن دف��اع از آزادی فضای مجازی
گفته بود« :دسترسی ش��هروندان به
منابع اطالعات ،توقف ناپذير است ».او
سپس بهدیدار رئیسجمهوری رفته و
در این جلسه مواضع و سیاستهایی
را درباره این موضوع با وی به اشتراک
گذاش��ته بود .جهرم��ی در پایان این
جلس��ه ب��ه رس��انهها اینچنین گفته
بود«:بارها اعالم کردهایم که فیلترینگ
تنها راه حل نیس��ت .شواهد حاکی از
بروز مش��کالتی در فیلت��ر تلگرام در
روس��یه اس��ت و ممکن است اینگونه
مش��کالت در ای��ران ه��م رخ ده��د.

حق انتخاب شهروندان چه شد؟

رویارویی فیلترینگ و گردش آزاد اطالعات
امی��د مجلس ش��ورای اس�لامی در
نامهای به نمایندگان مجلس خواستار
دع��وت از رئیسجمه��ور در ی��ک
جلس��ه غیرعلنی برای توضیح درباره
فیلترینگ تلگرام ش��ده و اعالم کرده
اس��ت که اگر مجل��س از توضیحات
قانع نشود ،باید به وظیفه قانونی خود
عمل نماید .برخی از نمایندگان هم در
این بین مخالفت ضمنی خود درباره
فیلترینگ را عنوان کردهاند ،بهعنوان
مثال «رحیم��ی جهانآبادی» ،عضو
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس
معتقد است که با فیلتر کردن تلگرام
م��ردم به س��مت فیلتر ش��کنهای
آمریکایی سوق داده شدهاند.

در ه��ر حال ب��ه نظر میرس��د فراتر
از بح��ث امروز باید سیاس��تگذاری و
قانونگذاری کشور در مورد رسانههای
نوین را سریعتر بهنتیجه رساند تا دیگر
شاهد اینگونه چالشها نباشیم ».افراد
دیگری نیز همچون «آش��نا» ،مشاور
رئیسجمهوری نیز نوشت« :فیلترینگ
بهتنهایی منجر به حذف تلگرام ،رشد

نسخه بتای اندروید جدید رونمایی شد

اندروید  Pهم رسید

طبق یک پتنت جدید احتماالً اپل بهدنبال تولید واچ
دایرهای است .تمامی سه نسل قبلی اپل واچ از
صفحه نمایشهایی مستطیلی استفاده میکردند...
12:02
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پیامرس��انهای داخلی ی��ا صیانت از
دادههای بزرگ ملّی نمیشود .احتمال
فراگیری بدافزارها یا جاسوس افزارها
برای مقابله ب��ا فیلترینگ وجود دارد.
فیلترین��گ در مواجه��ه ب��ا فناوری
بالکچین و اینترنت آزاد کاربرد ندارد».
مجلس نیز به بحث فیلترینگ تلگرام
ورود پیدا کرده به طوری که فراکسیون

◄ موافقان فیلترینگ
از آنس��و منتقدان دولت نیز موافقت
خود را درب��اره فیلترینگ تلگرام در
ای��ن روزها بیان داش��تهاند .بهعنوان
مثال جبهه پایداری اعالم داشته که
بر اساس قانون ،قوهقضائیه باید تلگرام
را فیلتر میکرد و «رئیسجمهور حق
مخالفت با فیلترینگ تلگرام را ندارد».
«ذوالن��ور» نماین��ده ق��م و عض��و
فراکس��یون والیی مجلس نیز اقدام
ق��وه قضائیه در فیلتر تلگرام بس��یار

نیما فرش��ین :گوگل در مراس��م خود از پیشنمایش
اندروی��د  Pو کل��ی ویژگی جالب و جدی��د آن پرده
برداش��ت .اینطور که بهنظر میرسد ،اندروید  Pیک
بهروزرسانی ویژه و بلندپروازانه برای این سیستمعامل
محبوب اس��ت که با نگاه به بخشه��ای مختلف آن،
میتوان تغییراتی اساسی را حس کرد.
البته برای اینکه بتوانید نگاه دقیقتری به نسخه کامل
این اندروید تازه بیندازید ،باید تا اواخر تابس��تان صبر
کنید .اما اگر برای این اندروید تازه خیلی عجله دارید،
باید بگویم که نس��خه بت��ای آن همین حاال هم قابل
دسترس است؛ البته نه برای همه.
گوگل ،بتای اندروید را فقط برای یک س��ری گوشی
خ��اص عرضه کرده و فقط کاربران آنها هس��تند که

بهجا دانسته و درباره ارز مجازی گرام
هش��دار داده که باعث ضربه زدن به
اقتصاد کشور میشود.

◄ حقوقدانان چه میگویند؟
در می��ان حقوقدان��ان نی��ز موافقان
و مخالفان��ی وج��ود دارد که هریک
درب��اره فیلترین��گ تلگ��رام نظرات
گوناگونی دارند« .خرمآبادی» معاون
دادستانی هم در کانال شخصی خود
در س��روش نوش��ته که فیلتر تلگرام
در ای��ران تاکنون موفق بوده اس��ت:
«با توجه به روند پرش��تاب مهاجرت
مردم با بصیرت ایران اسالمی به پیام
رس��انهای داخلی و دانش و تجربه
جوانان و مهندس��ان نخب��ه ایرانی و
عزم جزم و هماهنگی بینظیر اکثریت
قریب به اتفاق مسئوالن در رفع سلطه
بیگان��گان بر فضای مجازی کش��ور،
انش��اءا ...جمهوری اسالمی ایران در
عم��ل فیلترینگ موفقتر از روس��یه
عمل خواهد کرد».
از آنس��و برخی کارشناسان گفتهاند
ک��ه دول��ت میتواند بر اس��اس ماده
 116قانون آیین دادرسی کیفری به
دادگاه كيفری تهران شكايت كند تا
موضوع مج��ددا ً و در دادگاه کیفری

میتوانن��د این اندروید ت��ازه را همی��ن االن دریافت
و تجرب��ه کنند .به طور کلی اگر یک��ی از موبایلهای
هوشمند زیر را در اختیار داشته باشید میتوانید بتای
اندروید  Pرا زودتر از دیگران دریافت کنید:
 2 Pixelیا XL 2 Pixel
 Pixelیا Pixel XL
Essential Phone
Sony Xperia XZ2
2S Xiaomi Mi Mix
Plus 7 Nokia
Pro Oppo R15
Vivo X21
برای این کار فقط کافیس��ت خود را بهعنوان یک بتا

بررسی ش��ود« .غالمحس��ین الهام»
عضو و س��خنگوی پیش��ین شورای
نگهبان و وزیر اسبق دادگستری نیز
اخیرا ً در کان��ال تلگرامی خود درباره
ابعاد حقوقی این مساله چنین نوشت:
«حقوقدانان بسيارى از جمله برخى
قضات فاضل از اين دستور به وسيله
ماهيت قضايى ندارد
قوه قضائي��ه كه ّ
به درستى ابراز تعجب كردهاند .اصوالً
حوزه صالحيت بازپرس وقتى اس��ت
ك��ه ُجرم��ى واقع ش��ده و موضوع از
سوى دادستان به او ارجاع شده باشد
و گس��تره صالحي��ت او در محدوده
معينى است ،مث ً
ال تهران
جغرافيايى ّ
نسبت به بازپرس تهران».
ح��ال با وجود نظ��رات گوناگونی که
پیرام��ون فیلترین��گ تلگرام ش��کل
گرفته ،بهنظر میآید که دولت مخالف
اصل ای��ن موضوع اس��ت ولی بازهم
برخ��ی از کارشناس��ان رفت��ار فعلی
دولت را بهنحوی میدانند که در واقع
آنها هم بخشی از موافقان فیلترینگ
هس��تند .در هر حال بهنظر میرسد
این رشته سر درازی دارد و خبرهای
بیشتری درباره تلگرام و فیلتر شدنش
در ایران را در آینده از جانب موافقان
و مخالفان خواهیم شنید.

تستر معرفی و برای دریافت بتای اندروید  Pثبت نام
کنید .برای مثال اگر دارنده یکی از موبایلهای پیکسل
هس��تید ،کافیس��ت به صفحه بتای اندروید به آدرس
س��ایت اینترنتی www.google.com/android/
 betaبروید و از آنجا گوش��ی خ��ود را برای دریافت
بت��ای اندروید جدی��د ثبت نام کنید .نح��وه دریافت
اندروی��د  Pبرای باقی گوش��یها هم تقریباً به همین
صورت اس��ت و دردسر زیادی برایتان به همراه ندارد.
فقط کافیس��ت به دستورات شرکت سازنده موبایلتان
دق��ت کنید و مراح��ل را همانطور ک��ه آنها برایتان
توضی��ح دادهاند جلو ببرید .البته مراقب هم باش��ید و
متخصص
اگ��ر تجربهای در این زمین��ه ندارید از یک
ّ
دیجیتال کمک بگیرید.

در پنجمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران صورت گرفت :

انتخاب گهر زمین بهعنوان شرکت برتر استخراج سنگآهن

نگارس�تان :ش��رکت س��نگآهن گهر زمین
بهعن��وان ش��رکت معدن��ی منتخ��ب و برتر در
اس��تخراج س��نگآهن و ف��رآوری در پنجمین
همایش بینالمللی س��نگآهن ای��ران انتخاب
ش��د .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل
گهرزمین ،این شرکت که دارای بیشترین ذخائر
معدنی س��نگ آهن ایران است در حالی به این
موفقیت نایل شده که بیشترین حجم معدنکاری
و اس��تخراج را در میان شرکت های سنگ آهن
کشور دارد.
بنابرای��ن گزارش مهن��دس پوریانی ،مدیرعامل
گهر زمین در دلیل کس��ب رتبه برتر از س��وی
این شرکت در اس��تخراج سنگ آهن میگوید:
«بر اساس برنامههای زمانبندیشدهای که برای
سال گذشته ترسیم کرده بودیم ،قرار بر این بود
که  15میلیون تن عملیات استخراج سنگآهن
انج��ام دهیم .این کار در راس��تای منویات مقام
معظم رهب��ری مبنی بر اقتص��اد مقاومتی بود
که تولید و اش��تغال س��رلوحه ما قرار گرفت .ما
پیرامون این موضوع با کارشناسها گفتوگوی
مفصل داش��تیم و به این نتیجه رسیدیم که به
ازای ه��ر  450هزار تن عملی��ات معدن کاری،
ی��ک فرصت ش��غلی ایجاد میش��ود .به همین
دلی��ل برنامهم��ان را از  15میلی��ون تن به 18
میلیون تن افزایش دادیم و نزدیک به  1975نفر
فرصت شغلی ایجاد شد .بهاینترتیب توانستیم با
استخراج  18میلیون تن سنگآهن ،بزرگترین
عملیات سنگآهن را در طول تاریخ کشور داشته
باشیم».
او تأکید میکند« :همچنین دقت کنید که ما به
ازای هر یکمیلیون تن استخراج ،باید بیش از 5
میلیون تن باطله خاکی و سنگی استخراجکنیم.
بهاینترتی��ب باید کل کارهای انجامش��ده را در
ضریب  5محاس��به کرد تا بزرگ��ی فعالیتها را
نش��ان دهد» .پوریانی ،مدیرعامل شرکت درباره
عل��ت موفقیتش��ان باوجود مش��کالت اقتصاد
کالن میگوید« :ای��ن اتفاق ،با مجموع زحمات
همکاران ما حاصل شد .با مجموعه ارادهای که در
مدیران و کارکنان شرکت ما وجود دارد ،تصمیم
بر این ش��ده اس��ت که فعالیت جهادی داش��ته
باشیم .چنین چیزی سرلوحه کار ما بوده است.
بهاینترتیب توانستیم در سال  ،96بیش از 150
درصد نس��بت به س��ال  95که تولید  7میلیون
تن س��نگآهن داشتیم ،رشد داشته و به رکورد
قابلتوجهی برسیم».
او با تأکید بر تأثیرات فعالیتهای شان در فضای
اقتصادی کش��ور ادامه میدهد« :محصول اولیه،

تبدی��ل به کنس��انتره ،گندله و آهن اس��فنجی
میش��ود و مجموعه خوراک ف��والدی را تأمین
میکند .ما همچنین بخش��ی از این کنسانتره را
صادر کردیم و بزرگترین صادرکننده این حوزه
در کش��ور بودیم .بهاینترتیب هم فرصت شغلی
مستقیم و هم غیرمستقیم ایجاد کردهایم و هم
در حوزه کسبوکارهای حملونقلی برای حمل
کاالها ،فرصت شغلی ایجادشده است».
پوریان��ی در انتها میگوید« :ش��رکت ما در 65
کیلومت��ری غرب س��یرجان واقعش��ده اس��ت.
شهرس��تان س��یرجان یکقطب معدنی است و
بیش از دوس��وم محصوالت اولیه فوالد کش��ور
در استان کرمان و شهرس��تان سیرجان تأمین
میشود .هم س��یرجان و هم زرند در تهیه مواد
اولیه نقش اساسی دارند .حاال هم برای سال ،97
ارادهمان بر این است که تولید  18میلیون تن را
حفظ کنیم و حتی بتوانیم به باالی  20میلیون
تن برسیم».
◄ حمل روزانه  575هزار تن کنسانتره
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین نیز موفقیت
ش��رکت س��نگآهن گهر زمین را چنین شرح
میدهد« :امسال ما رکورد استخراج را در عملیات
معدن کاری در طول تاریخ عملیات معدن کاری
کش��ور با تولی��د  17.5میلیون تن س��نگآهن
شکس��تیم و همچنین رکورد تولید را با دو خط
کنسانتره در اولین سال بهرهبرداری شکستیم .به
همین خاطر شرکت ما را بهعنوان شرکت معدنی
منتخب و برتر در استخراج سنگآهن و فرآوری
انتخاب کردند»
او درب��اره میزان اش��تغال آفرینی این ش��رکت

پوریانی :قرار بر این بود که  15میلیون تن عملیات استخراج
سنگآهن انجام دهیم اما با برسی شرایط و صحبت با
کارشناسها به این نتیجه رسیدیم که به ازای هر  450هزار
تن عملیات معدنکاری ،یک فرصت شغلی ایجاد میشود لذا
به همین دلیل برنامهمان را از  15میلیون تن به  18میلیون تن
افزایش دادیم و نزدیک به  1975نفر فرصت شغلی ایجاد
کردیم .بهاینترتیب توانستیم با استخراج  18میلیون تن
سنگآهن ،بزرگترین عملیات سنگآهن را در طول تاریخ
کشور داشته باشیم».
میگوی��د« :در ح��ال حاضر بهطور مس��تقیم و
غیرمس��تقیم  3700نفر در این شرکت مشغول
به کار هس��تند ،البته این رقم بهغیراز کس��انی
اس��ت که عملیات حمل بار را انجام میدهند».
دالوریان اشتغال آفرینی در بخش حملونقل را
نیز چنین شرح میدهد« :تنها در بهمنماه سال
گذشته 575 ،هزار تن کنسانتره حمل کردیم که
این میزان روزانه به حدود  750کامیون نیاز دارد.
اگر در هر کامیون دو نفر شاغل در نظر بگیریم،
میت��وان گفت فقط ح��دود  1500نف��ر برای
حمل بار ش��رکت فعالیت میکردن��د».او درباره
اثرات فعالیتهای ش��رکت گهرزمین بر اقتصاد
کالن ایران میگوید« :فعالیتهای شرکت ،برای
اقتصاد کشور نیز مفید و سودآور است .مهمترین
مس��ئله هم به ارزآوری فعالیته��ا برمیگردد.
میزان ارزآوری که از طریق صادرات محصوالت
سنگآهن اتفاق میافتد ،رقم قابلتوجهی است.
در س��ال آینده ،کارخانه گندلهسازی نیز افتتاح
میشود و به میزان ارزآوری میافزاید .همانطور

که مقام معظم رهبری فرمودند ،یکی از کارهایی
که میتواند جایگزین نفت شود ،مربوط به حوزه
معدن است .اگر روی معدن درست برنامهریزی
ش��ود ،دولت حمایت کند و موانع بر سر راه این
صنعت را بردارد ،جایگزین بسیار مناسبی برای
نفت به شمار میرود»
◄ بیشترین ضریب دسترسی تجهیزات
مدیر فرآوری ش��رکت گهرزمی��ن نیز میگوید:
«ما در منطقه س��یرجان ،روزان��ه  403هزار تن
تولید داریم که رکورد قابلمالحظهای اس��ت .با
توج��ه به رکورد و س��اعت کارکرد تجهیزات در
س��ال ،بیشترین ضریب دسترس��ی تجهیزات را
یعنی باالی نود درصد داشتهایم و موفق شدهایم
برای س��ال اول از ظرفیت اسمی کارخانه تولید
بیش��تری داشته باش��یم .ظرفیت اس��می ما 4
میلیون ت��ن بوده و ما  4میلی��ون و  103هزار
تن تولید کردهایم .این کار با برنامهریزی خوب،
تعمیرات و نگهداری عال��ی از تجهیزات حاصل

شد» .او ادامه میدهد« :با اشتغالزایی ایجادشده
بر اس��اس این دو خط تولید ،ح��دود  500نفر
بهطور مستقیم و  1200نفر غیرمستقیم فعالیت
میکنند .ما هم صادرات کنسانتره داشتیم و هم
به واحدهای تولید گندلهسازی که زنجیره فوالد
را تولید میکند ،کنسانتره فروختیم .بهاینترتیب
هم به تولید داخل کمک کردهایم و هم صادرات
را افزایش دادهایم»
مهن��دس اس��دی درب��اره چش��مانداز  97این
ش��رکت میگوید« :برای امس��ال هم ان شاءا...
میخواهیم افزایش تولید داش��ته باشیم ،ساعت
کارکرد تجهیزات را باال ببریم و برنامه تعمیرات
و نگهداری را با تکنولوژی روز دنیا تطابق دهیم.
آموزش پرس��نل راداریم که بهرهوری را بیش��تر
کند .اس��تفاده از قطعات داخلی و بومیس��ازی
این قطعات را داریم که درست همراستای بحث
اقتص��اد مقاومتی داخلی اس��ت ».مدیر فرآوری
ش��رکت گهرزمین در پایان اضافه میکند« :من
همچنین از حمایتهای مدیرعامل مان تش��کر
میکنم که در این م��دت در همه اوقات یاور ما
بوده و کمک کرده اس��ت ت��ا بتوانیم برنامههای
شرکت را پیش ببریم .معاونت محترم بهرهبرداری
و سایر معاونتها هم دررسیدن به رکورد تولید،
نقش به سزایی داشتهاند».
◄ رشد قابلتوجه س�ال  96نسبت به دو
سال دیگر
مدی��ر ام��ور معدن ش��رکت گهر زمی��ن نیز با
نگاه��ی فنی درب��اره فعالیتهای این ش��رکت
میگوید« :کانس��ار سنگآهن معدن گهر زمین
ک��ه بزرگترین ت��وده معدنی ناحی��ه گل گهر

اس��ت بهصورت یک صفحه عظیم با گستردگی
 2400مت��ر در  2100و ب��ا متوس��ط ضخامت
 40متر هست .بر اس��اس اکتشافات انجامشده
در فازهای مختلف ،مقدار ذخیره زمینشناسی
معدن گهرزمین برابر با  643میلیون تن برآورد
شده اس��ت که مقدار  248میلیون تن از آن بر
اساس محاسبات فنی – اقتصادی و طراحیهای
انجامش��ده برای معدن ،قابلاستخراج بهصورت
معدنکاری روباز است».مهندس
پناه��ی ادامه میده��د« :مابقی ذخی��ره ،برای
فعالیتهایمعدنکاریزیرزمینی،قابلبرنامهریزی
است .بر این اساس عملیات استخراج طرح روباز
معدن از سال  1383آغاز گردیده است .در طرح
اس��تخراج فعلی معدن در کنار اس��تخراج 248
میلی��ون تن ماده معدنی تقریباً  1/1میلیارد تن
باطله برداری از محدودههای استخراج و نسبت
باطله برداری کلی معدن  4/5هس��ت .عملیات
اس��تخراج معدن بهصورت جدی از سال 1393
آغ��از گردیده و تا پایان س��ال  96بیش از 300
میلیون تن مواد مختلف از محدوده طرح معدن
استخراجشده است».
وی درباره موفقیتهای س��ال گذشته میگوید:
«طی س��ال  96در س��ایه الطاف الهی و حسن
مدیریت و حمایتهای همهجانبهی مدیرعامل و
باوجود تمامی مشکالت جاری ازجمله آتشباری،
مش��کالت زهکشی ،پایداری ش��یب و در سالی
که از س��وی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری شد ،رکورد
تولید  18/1میلیون تن سنگآهن بهصورت برگ
زرینی در کارنامه استخراجی معدن سنگ آهن
گهرزمین ثبت ش��د .در نمودار میزان استخراج
سنگآهن طی سالهای  94تا  96نشان میدهد
که رشد قابلتوجه استخراج سنگآهن در سال
 96نسبت به دو سال دیگر مشهود است» .او در
انتها به برخی از مهمترین فعالیتهای ش��رکت
اش��اره میکند و میگوید« :در راس��تای فرآیند
بهرهبرداری از معدن گهر زمین ،فعالیتهای فنی
مهندسی مختلفی جهت پیشبرد و بهینهسازی
عملیات اس��تخراج انجامگرفته (در حال انجام)
است که از اهم آنها میتوان به این موارد اشاره
کرد :مطالعات پایداری شیب دیواره-های معدن،
تهیه مدل آبهای زیرزمینی معدن ،بهینهسازی
روشهای آتشباری و استفاده از روشهای نوین،
بررسی روشهای بهینه حمل مواد با استفاده از
سیستمهای سنگشکن داخل پیت و نوار نقاله،
تکمیل فعالیتهای اکتشافی و بروز رسانی میزان
کمی و کیفی ذخیره معدن».

فرهنگ و هنر
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گ�روه فرهنگ و هنر :طی مراس�می روز سهش�نبه با
حضور رؤس�ای م�دارس و پیشکس�وتان فرهنگی ،از
کتاب «تاری�خ آموزش و پرورش س�یرجان» رونمایی
ش�د .این کت�اب حاصل یک کار تیمی اس�ت و تألیف
آن بیش از یک دهه زمان برده اس�ت .از س� ّیدمحمد
هاشمی که خود در گروه مؤلفان و از عوامل اصلی تهیه
کتاب تاریخ آموزش و پرورش اس�ت دعوت کردیم به
چند سؤال نگارستان در این رابطه پاسخ دهد.
***
◄ آقای هاش�می چه شد که آموزش و پرورش دست
به تألیف این کتاب زد؟
درحقیقت جای کتابی که به تاریخچه و پیشکسوتان آموزش
و پرورش در این ش��هر بپ��ردازد خالی بود خصوصاً آن که از
س��ال  35به این طرف که مرحوم س��یروس ضیاء رئیس آن
زمان آموزش و پرورش ،نش��ریه فرهنگ س��یرجان را یکبار
چاپ نمود و سلسله یادداش��تهای نگارستان از تاریخچه و
زندگی پیشکسوتان فرهنگی سیرجان در سالهای  77و 78
دیگر هیچ کار مکتوبی در این زمینه نشده بود.
◄ تهیه آن یادداشتها هم کار خودتانبود.
به هر حال ش��ما هم��کاری خوبی کردی��د و زمینه معرفی
بس��یاری از خادمان آم��وزش وپرورش س��یرجان را فراهم
کردید .مث ً
ال تا آن زمان خیلیها استاد حسین بهشتی را که
حق بزرگی به گردن فرهنگ س��یرجان دارد فراموش کرده
بودند و نس��ل جدید هم چیزی از او نش��نیده بود .یا دیگر از
امثال هدایتزاده ،ستاری ،مطهری ،بختیاری ،علوی و....نامی
برده نمیش��د اما این شخصیتهای خدمتگزار در نگارستان
معرفی شدند.
◄کتاب جدید از چه زمانی کلید خورد؟
فکر کنم س��الهای  77یا  78بود که آقای تقیزاده مدیرکل
وقت آموزش و پرورش استان از ادارات شهرستانها خواست
هر کدام یک کاری در این زمینه انجام دهند .آن زمان جناب
آقای مکینس��ب رئیس اداره سیرجان بودند .با توجه به نظر

گفتگو با س ّید محمد هاشمی مدنی
بهبهانه رونمایی از کتاب تاریخ آموزش و پرورش

اداره کل و آن خالء که گفتم ،آقای مکینسب تیمی تشکیل
داد و ب��ر این قضیه تأکید کرد که کار در س��یرجان بهخوبی
انجام شود .لذا بنده و تعدادی از همکاران مأمور تهیه و تألیف
کتاب شدیم.
◄ همکارانتان چه کسانی بودند؟
آقایان محمدعل��ی آزادیخواه ،محمدمهدی س��المی ،فتحا...
س��وخک ،س��یدعنایتا ...مدنی ،محمدعلی مظفری ،مرحوم
علیاکبر وثوقی ،بنده و خانمها زینب امینی و سیما قاسمی.
البته خیلیه��ا در اداره و مدارس همکاری کردند تا باالخره
کار انجام شد.
◄ چه مدت زمان برد؟
فکر میکنم حدود  18سال!
◄ چرا این همه طوالنی؟
اول اینکه میخواس��تیم کار با کیفیتی انجام ش��ود در ثانی
دسترسی به منابع مستند کمی مشکل بود .مث ً
ال ما برای پیدا
کردن یک سند باید زمان زیادی صرف میکردیم.
◄ از چه منابعی استفاده کردید؟
بخشنامهها ،آئیننامهها ،کتابه��ای قدیمی ،مصاحبههای
ش��فاهی ،تحقیقات میدانی و همچنین نش��ریات س��یرجان
بهخصوص نگارستان و برخی منابع دیگر.
◄ در محتوای کتاب بیش�تر به چه مقوالتی پرداخته
شده است؟
زندگینامه رؤس��ای اداره آم��وزش و پرورش از ابتدا تاکنون،
زندگینامه برخی از پیشکسوتان آموزش و پرورش تا تحلیل

محمدعلیآزادیخواه

هیچ قلبی برای نامردمیها نمیتپد

■ پرستش و بندگی ،به خیال به بهشت رفتن ،نوعی
کاسبی و معاملهی بدون سرمایه است.
■ پرس��تش و بندگی برای بهشت ،میشود همان
ضربالمثل قدیم« :ب ِه میدهد ،دِه بگیرد».
■ دراز و کوتاهی سن ،انسان را به عمر جاودانه نمیرساند.
■ زندگی ،یک عمر زمین خوردن و بلند شدن است.
■ قلبه��ای مهربان ،با تپیدنش��ان ،ان��دک اندک ب��ه درازی عمرمان
میافزایند.
دهان با ادبترین آدمها ناسزا میگذارد.
■ خشم ،در
ِ
■ از خواب غفلت برخاستن ،طلوع بیداری است.
■ از کوزهی خالی فقط سراب میتوان نوشید.
■ یکی شدن قطرههای باران به آب ،جان و پویندگی میبخشند.
■ نشانی چشمهی آب حیات را از عزرائیل مپرس.
شبنم اشک میریزند.
■ گلهای غمگین،
ِ
■ م��رغ و خروس خانگی از گروه پرندگانی هس��تند که پروازش��ان تَه
کشیده است.
■ پیش از آن که تحصیل کرده شوی ،ادبیات و هنر و دوست داشتن را
از مادرمان یاد میگیریم.
■ ق ّوهی جاذبهی زمین جانبدا ِر پوست موز است.
■ خشکسالی مسؤولیت دروغ گفتن سراب را به عهده میگیرد.
■ قطره در دریا ،نیازی به نجات غریق ندارد.
■ شب ،روز سیاهپوش است با هزاران راز برهنه و زشت و کشنده.
بدبختی دوران پیری ،به دست آمدهی روزگا ِر جوانی است.
■ فالکت و
ِ

سیاسی اجتماعی برخی وقایع تاریخی و تأثیر آن بر آموزش
و پرورش و مطالب دیگر...
◄ االن که از کتاب رونمایی ش�ده چه حسی دارید .از
کارتان راضی هستید؟
به هر حال زحمتی بود که دوستان کشیدند و به نتیجه رسید
هرچند که راجع به آن باید مخاطبان نظر بدهند .البته هیچ
کاری بدون عیب و نقص نیس��ت و قطعاً این کتاب نیز نقد و
بررس��ی میشود و ان شاءا ...در چاپهای بعدی اگر ایراداتی
دارد اصالح و نسخه کاملتری از آن چاپ میشود.
◄ دسترس�ی عالقمن�دان برای تهیه کت�اب چگونه
است؟
تع��دادی از نس��خ کت��اب در اختیار مدارس ق��رار میگیرد.
تعدادی در کتابخانههای شهر و تعدادی هم در اختیار مراکز
آموزشی و فرهنگی گذاشته میشود ضمن اینکه تعدادی از
کتابها در اختیار کتابفروشیهای معتبر سطح شهر گذاشته
میشود تا مردم آن را تهیه کنند.
◄ و صحبت پایانی...
تشکر میکنم از شما و همکارانتان در نگارستان ،همینطور
از مسئوالن محترم آموزش و پرورش قبلی و فعلی که زحمت
کش��یدند و همکاری کردند تش��کر میکنم .این نکته را هم
عرض کنم در کنار تهیه این کتاب یک مجموعه ای از اسناد
را که بهعنوان منابع از آنها اس��تفاده شده گردآوری کردیم
و االن بهص��ورت یکجا در اختیار ماس��ت ک��ه خودش یک
مجموعه ارزشمند و قابل استفاده است.

خبر

نمایش هجران به روی سن رفت

| عکس :امین شول |

کنسرت موسیقی محلی و ایرانی «از دیار آفتاب» در شب های گذشته با استقبال
پرشور عالقهمندان به هنر و موسیقی همراه بود .به گزارش نگارستان ،این کنسرت
چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در چهار سانس و با حضور پرشور عالقهمندان در
سالن هالل احمر اجرا شد.در این کنسرت که با هنرنمایی هنرمندانی از سیرجان
و تهران به سرپرستی سلمان سالک اجرا شد ،از خانواده هنرمند فقید موسیقی
محلی سهراب عیسی پور و موسی شاهمرادی خواننده روشندل بهزیستی تجلیل
شد .اعضای این گروه موسیقی را حمید زیدآبادی (خواننده) ،سلمان سالک (تار
و س��ه تار) ،حمید رضا آفریده (کمانچه)  ،محمد رض��ا خان آقایی ( نی)  ،امیر

رحمانی ( سنتور ) ،رحمان جمشیدی ( دف) و سروش زیدآبادی (تنبک) تشکیل
میدادند .یادآور میشود در سال  ۹۵آلبوم از دیار آفتاب از این گروه منتشر شد
و اولین کنسرت گروه در فرهنگسرای نیاوران اجرا گردید.

نمایش هجران کاری از گروه تئاتر باران به کارگردانی محمد حس��ین خاکسارپور
به روی صحنه رفت .این نمایش که حمید رضا صادقی در آن دس��تیار کارگردان
است و نویسندگی آن را نسترن کورکی نژاد برعهده دارد از جمعه  21اردیبهشت
ماه ساعت  20در تاالر فردوسی آماده نمایش شده است .نمایش هجران که در ژانر
اجتماعی ارزشی میباشد تا  27اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
عباس اسدی زید آبادی،مهدیه نصرت آبادی ،نسترن کورکی نژاد،سجاد حیدریفرد،
مرتضی حیدری افش��ار ،فهیمه فضلعلی ،مرضی��ه نورمندی،ناصر پور جعفرآبادی،
حبیبه زال پور و محمد صالح کورکی نژاد از بازیگران نمایش هستند .سایر عوامل
عبارتند از :موس��یقی :سیاوش توکلی ،منش��ی صحنه :فاطمه محمودآبادی ،گریم:
امالبنین اس��دی ،مدیر صحنه :سعیده خواجویی ،طراح نور :علی ناصری ،نورپرداز:
ابوالفضل وحیدی ،دکور:جواد اس��دی ،افکت :ناصر پورجعفر آبادی و عباس اسدی
زیدآبادی ،مدیر سالن :جواد اسدی و صادق جوهری ،تدارکات :سحر صفرپور ضمن
آن که در اجرای آن روابط عمومی بهزیستی شهرستان همکاری خوبی داشته است.

دیدار با  وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی

گروهی از مدیران مس��ئول نشریات س��یرجان و بردسیر با وزیر فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی دیدار کردند .در این دیدار که با هماهنگی نماینده مردم
صورت گرفته بود ،با دعوت رئیس اداره ارشاد شهرستان تعدادی از مدیران
نشریات محلی و مدیران مؤسسه معراج اندیشه بهاتفاق وی روز دوشنبه با
دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دفتر وزیر دیدار و مشکالت
و نارساییهای حوزه مطبوعات را مطرح کردند.
در پایان این دیدار مقرر ش��د وزیر ارش��اد در فرصت مناس��ب در س��فر
به شهرس��تانهای سیرجان و بردس��یر از نزدیک شرایط فرهنگی این دو
شهرستان را بررسی کند .نماینده مردم ،معاون پارلمانی وزیر ارشاد و مدیر
کل ارشاد استان از دیگر حاضران در این جلسه بودند که هرکدام پیرامون
فعالیتهای فرهنگی مطالبی بیان کردند.

مهندس تقی زاده در آیین تقدیر از کارگران نمونه شرکت گلگهر خبر داد :

آب خلیج فارس در سال  98به سیرجان میرسد

عبور کنیم .در س��ال  1393میزان تولید گندله در شرکت گلگهر
معادل  5میلیون تن بود که با راه اندازی خط  2و افزایش زیرسقف
تولید گندله در گندلهس��ازی ش��ماره 1در سال گذشته توانستیم
تولید بیش از 11میلیون تن را محقق کنیم که این امر تاثیر بسزایی
در مجموع تولید گندله در کش��ور داشت .اتمام طرح گندلهسازی
شماره  2عالرغم مشکالت مالی و فراتر رفتن از ظرفیت تولید اسمی
یک��ی دیگر از جلوههای تالش تمامی عزیزان در مجموعه گلگهر
بود .همچنین بناداریم که در سال جاری تولید  11.5تا  12میلیون
تن گندله را که فراتر از ظرفیت اس��می است را محقق کنیم .وی
افزود :یکی از اصلیترین موارد مورد بررس��ی در هر شرکتی ،سرانه
تولید است؛ سرانه تولید بهازای هریک از کارکنان را از 16هزار تن
در سال  1393به  30هزار تن در سال گذشته ارتقا یافت ،این امر
حاکی از رشد  87درصدی افزایش بهرهوری و راندمان کاری پرسنل
دارد .از تک تک کارگران ،مهندسین و مدیران مجموعه برای کسب
چنین موفقیتی تش��کر میکنم.مهندس تقیزاده در ادامه یکی از
اصلیترین چالشهای ش��رکت در سال  1394را بحث حملونقل

دانست ،وی افزود :در سال  1394برای حمل تمام محصول تولیدی
خود با مشکل روبرو بودیم اما با افزایش ظرفیت حمل از  8میلیون
تن به  13میلیون و  300هزار تن دیگر هیچ مشکلی در این زمینه
نیز نداریم .مدیرعامل ش��رکت گلگهر در ادامه ایجاد اش��تغال در
منطقه را افتخاری دیگر برای شرکت گلگهر دانست .وی بیان کرد
در حال حاضر  19هزار و  486نفر در ش��رکت گلگهر مشغول به
کار هس��تند و مایه افتخار ماست که طی  3سال اخیر توانستیم 6
هزار و  831نفر شغل در منطقه ایجاد کنیم .وی دائمی ،تولیدکننده
بودن و ایجادکننده ثروت بودن را ویژگی مشاغل ایجاد شده دانست.
مهندس تقیزاده در ادامه به حجم سرمایهگذاریهای صورت گرفته
توس��ط شرکت گلگهر اش��اره کرد و گفت گلگهر طی سالهای
اخیر بهدنبال توسعه بود و حجم زیادی سرمایهگذاری در پروژههایی
س��ودده انجام داد .وی در ادامه صرف سود و منابع مالی شرکت را
در پروژههای توسعهای و سازندگی مزیت گلگهر دانست و در ادامه
گفت :طی  3سال اخیر  8600میلیارد تومان سرمایه در طرحهای
توس��عه گلگهر به بهره برداری رس��یده است ،همچنین  24هزار

ِ
تجارت  30استان کشور
گلگهر ،میزبان مدیران روابط عمومی ادارات کل صنعت ،معدن و

روابط عمومی آینه تمام نمای یک سازمان است

مهندس حلوایی پور :در کنار توسعه صنعتی گل گهر افزایش مشارکت های فرهنگی اجتماعی هم مد نظر است
نشست تخصصی مدیران روابط عمومی ادارات
کل سازمان صنعت ،معدن و تجارت کل کشور
به میزبانی روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر و با حضور دکتر خلفی
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،دکتر س��نجابی رئیس مرکز نوسازی
و تح��ول اداری وزارت صمت ،مهندس بیرانوند
مدیر پشتیبانی وزارت صنعت ،معدن و مدیران
روابط عمومی ادارات کل س��ازمان صمت کشور

نوشتههایی از سر دلتنگی

واقع ًا جای این کتاب خالی بود

کنسرت موسیقی محلی
با کار مشترک هنرمندان
سیرجان و تهران

نگارس�تان :همزمان با روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری
در روز دوش��نبه  17اردیبهش��ت ماه آیین تقدیر از کارگران نمونه
شرکت گلگهردر محل سالن پردیس امید این شرکت برگزار شد.
در این مراس��م مهندس ناصر تقیزاده مدیر عامل شرکت گل گهر
موفقیتهای حاصل ش��ده طی سالیان گذشته در این مجموعه را
حاصل لطف خداوند و تالش تمامی عزیزان مشغول به کار در این
مجموعه بزرگ دانس��ت .در ادامه مراس��م کارگران نمونه سال 96
ش��رکت معرفی و مورد تقدیر واقع شدند آنگاه برگزیدگان دومین
دوره جش��نواره نظام پیشنهادات ش��رکت گلگهر معرفی و مورد
تجلیل قرار گرفتند.
مهندس ناصر تقیزاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر،
س��ال  1396را سالی پر برکت و سرش��ار از موفقیت متعدد برای
ش��رکت گلگهر دانست و این موفقیتها را نتیجه به ثمر رسیدن
تالش تمام کارگران ،تکنس��ینها و مهندس��ین شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر و تمام ش��رکتهای زیرمجموعه دانس��ت .وی در
ادامه به ارائه گزارش��ی از وضعیت شرکت در سال  1396پرداخت.
وی تولید محصول در منطقه گلگهر ،در س��ال گذشته را بیش از
 31میلیون و  400هزار تن اعالم کرد و افزود :از این میزان حدود
 18میلیون و  340هزار تن مربوط به کنس��انتره 11 ،میلیون تن
گندله و  2میلیون و  80هزار تن آهن اسفنجی بود .در مجموع در
س��ال  1396میزان تولید محصول در مجموعه گلگهر نسبت به
سال  1393رشد  133درصدی داشت و امیدواریم امسال نیز شاهد
افزایش تولید در شرکت گلگهر و منطقه گلگهر باشیم .قسمتی از
این افزایش تولید ناش��ی از راهاندازی واحدهای جدید و بخشی نیز
ناش��ی از افزایش تولید حاصل از نوآوری و تالش تمامی کارکنان
ب��رای باال بردن افزایش بهرهوری خطوط فعال بود که درنهایت نیز
موجب شد در تمامی خطوط تولید بتوانیم از ظرفیت اسمی فراتر
رویم .مدیرعامل ش��رکت گلگهر در ادامه گفت :در سال گذشته
در ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر توانستیم به رقم بسیار باالی
تولید  25میلیون و  200هزار تن محصول دست یابیم؛ کسب این
موفقیت مسلما نتیجه لطف خداوند متعال و تالش و همدلی تک
تک ش��ما عزیزان بود .میزان تولید در شرکت گلگهر در سال 96
نس��بت به سال قبل رشد  25درصدی داشت ،همچنین رقم رشد
نسبت به سال  93معادل  77درصد بود .به امید خدا و تالش شما
عزیزان امید داریم که در س��ال جاری از مرز تولید  27میلیون تن
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برگ��زار ش��د .در ابتدای این مراس��م ،مهندس
ابوذر حلواییپور ،مدیر روابط عمومی و امور بین
الملل گلگهر ضمن خیر مقدم به مدیران روابط
عمومی ،از اهداف ش��رکت گلگهر در راس��تای
توس��عه صنعتی ،افزایش اش��تغال و بهرهوری
درکنار افزایش مشارکتهای فرهنگی اجتماعی
در منطقه گفت و به ارائه گزارش��ی از وضعیت
حال حاضر و چش��مانداز گلگهر در سال های
آت��ی پرداخت .وی اف��زود از جمل��ه مهمترین

ویژگیهای منطقه گلگهر تکمیل زنجیره تولید
فوالد از س��نگ آهن تا محصوالت نوردی است
ک��ه این زنجیره تا س��ال  1398تکمیل خواهد
شد و منطقه از مزایای این امر بهره خواهد برد.
حلواییپور در ادامه افزود درحال حاضر بیش از
 19هزار نفر در منطقه مشغول به فعالیت هستند
که با توجه به پروژههای توسعهای شرکت ،تعداد
افراد مش��غول بهکار در گلگهر طی س��الهای
آتی افزایش قابل توجهی خواهد داشت که این

مهم خدمتی بزرگ به مردم ش��ریف سیرجان و
اس��تان کرمان خواهد بود .در ادامه مدیر روابط
عمومی ش��رکت معدنی و صنعت��ی گلگهر از
افزایش توجه این ش��رکت به مس��ئولیتهای
اجتماع��ی طی س��الهای اخیر گف��ت و افزود
ش��رکت گلگهر در این راس��تا قدمهای بزرگی
برداشته است ،ازجمله ساخت ورزشگاه ،احداث
بیمارستان ،بهس��ازی سالن س��ینما ،تأسیس
فاضالب شهرستان سیرجان و انجام فعالیتهای

میلیارد پروژه دیگر در دست اجرا داریم و امیدواریم امسال و سال
آتی این پروژه ها محقق ش��ونددر ادامه مدیرعامل شرکت گلگهر
به برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی انتقاد کرد و گفت :متاسفانه
ع��دهای در مملکت اقیانوس��ی از اطالعات به عمق  1س��انتی متر
هستند و در هر زمینهای بدون هیچ اطالعاتی اظهار نظر میکنند.
وی اف��زود در حال حاضر وضعی��ت گلگهر از لحاظ اعتبار در دنیا
بهنحوی است که شرکتهای خارجی پذیرفتهاند با اعتبار شرکت و
بدون ضمانت دولت به ما وام ارزی دهند.
ناصر تقیزاده در ادامه ،به پروژه انتقال آب خلیج فارس اشاره کرد،
وی بیان کرد این پروژه به  7000میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز
دارد ،امسال به معاونین شرکت گفتهام اگر الزم شد  1000میلیارد
نیز خرج خواهیم کرد تا این پروژه هرچه سریعتر به نتیجه برسد،
بناداریم در سال  98آب خلیج فارس را در سیرجان داشته باشیم و

فرهنگی و اجتماعی .در ادامه این نشست  ،دکتر
خلفی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت از حضور مدیران وزارت صمت
و مدی��ران رواب��ط عمومی ادرات کل س��ازمان
صنعت ،معدن و تجارت کل اس��تانهای کشور
برای حضور در این مراس��م و از مدیریت روابط
عمومی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر برای
میزبان��ی ای��ن گردهمایی قدردان��ی کرد.دکتر
خلفی در ادامه افزود :طی س��الهای گذشته به
بررسی آسیبشناس��ی روابط عمومی استانها
پرداختهایم و بنا داریم در اسرع وقت به حل این
مش��کالت بپردازیم .وی افزود متأسفانه جایگاه
رواب��ط عمومی همچنان در بس��یاری از ادارات
استان شناخته نشده است و روابط عمومیها با
مشکل نداش��تن نیرو ،عدم تأمین منابع مالی و
مشخص نبودن جایگاه سازمانی مواجه هستند

بدین طریق خدمتی بزرگ به مردم شهرستان داشته باشیم.
◄ جشنواره نظام پیشنهادات فرصتی جهت رشد خالقیت
کارکنان گل گهر
در ادامه مراسم بزرگداشت روز کارگر در شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،مهندس ایمان عتیقی مدیر مجتمع  ،برگزاری جش��نواره
نظام پیشنهادات را فرصتی جهت آشنایی و شناخت مدیران شرکت
از کارمندان با اس��تعداد و با عالقه به محیط کار دانست .وی افزود
در این جش��نواره خالقیت بس��یاری از کارکنان شکوفا شد و باید
بهگونهای عمل کنیم که شرکت در آینده بتواند از این افراد مستعد
بیشترین بهره را ببرد .مهندس ایمان عتیقی در ادامه گفت :اعتقاد
راسخ و باور قلبی ما در شورای مدیران این است که شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر بهترین کارکنان در سطح کشور را دارد؛ ما از شما
رضایت کامل داریم و امیدواریم شما نیز از ما راضی باشید.

که با صحبتهای صورت گرفته با شخص وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و نظر مس��اعد ایش��ان
بهدنبال حل این مشکالت هستیم.وی در ادامه
اف��زود برگزاری چنی��ن گردهماییهایی که در

کنار آن کارگاه آموزش��ی نیز برگزار میشود با
افزایش توان علم��ی نیروهای روابط عمومی به
هرچه روشنتر ش��دن جایگاه روابط عمومیها
کمک خواهد کرد.
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بینش و دانش ،دستاورد دبیرستان دوره اول غیردولتی «بصیرت»

به باور تمام آگاهان در عرصهی توسعهی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،آموزش ،خشت نخست ،محسوب میگردد .آموزش مهمترین دستاورد ما برای تأمین آیندهی فرزندان و سرزمین عزیز ماست.
ما تمام همت و سرمایهی فکری ،عاطفی و علمی خود را در راستای تحقق همین هدف واال به کار گرفتهایم و اطمینان داریم که دستاورد مطلوبی را برای آیندهسازان کشورمان تأمین کردهایم.
«دبیرستان غیردولتی «بصیرت» با هفت سال فعالیت خود توانسته است قلههای درخشان آموزش و پرورش را به خود اختصاص دهد .این دبیرستان مفتخر است که کادر آموزشی خود را از زبدهترین دبیران
شهرستان سیرجان انتخاب کرده دبیرانی که سرمایهی اصلیشان عالوه بر دانش وافر در رشته تخصصیشان ،عشق ،عاطفه و اشتیاق است .بنیانگذار این آموزشگاه خوشنام؛ خانمها مژگان آریایینژاد و خدیجه
اسماعیلی از جمله فرهنگیان با سابقه ،دلسوز و مهرورز سیرجان ،برکتی مضاعف به این عرصهی آموزشی بخشیدهاند و هدایت اندیشمندانهی ایشان سمت و سویی کارساز و کارگشا به دبیرستان داده است.
امرزو و پس از طی هفت سال از فعالیت این مدرسه کارنامهی درخشان «بصیرت» سند پویایی آموزش غیردولتی در شهرستان سیرجان شده و تمام اهتمام این مجموعه استمرار و بهبود روزافزون کیفیت آموزشی
است .هدفی واسطهای که با همدلی و همگامی اولیاء و مربیان دبیرستان به آیندهای درخشان و افتخارآفرین منجر خواهد گردید و برگی دیگر به افتخارات آموزش و پرورش شهرستان سیرجان خواهد افزود.

آدرس :انتهای خیابان وحید ،ابتدای خیابان گلخانه جنوبی تلفن42330730 :

اسامی پذیرفتهشدگان در آزمون
ورودی دبیرستانهای خاص در سال 96
استعدادهای درخشان:
فاطمه گستوئی
نازنین شهسواری
محدثه افشنگ
فاطمه عمادآبادی
نمونه:
فاطمه حسنپور
مریم رسولی
فاطمه کوچکعلیپور رنجبر
مهسا محمودآبادی
مهدیه عبداللهی
فاطمه گلزاری
ریحانه میرزایی
فرهنگ:
فاطمه زهرا افتخاری
آیناز محمودآبادی
مبینامعینالدینی
زهرا عزتآبادی
رتبههای کلی مدرسه:
کسب رتبه سوم استان در آزمون مرحله اول
مرآت توسط پایه هفتم
کسب رتبه برتر کشوری در انتخاب انجمن اولیاء
و مربیان
کسب رتبه دوم منطقهای در جشنواره تجارب
انجمن اولیاء و مربیان
کسب رتبه برتر منطقه در آموزش غیرحضوری
اولیاء
رتبه سوم شهرستان در سرود همگانی
رتبه دوم شهرستان در نقاشی همگانی
رتبههای برتر مسابقات ورزشی شهرستان
مقام اول بدمینتون (تیمی) :هانیه سون ،هدیه
سون ،کیمیا گنجی
مقام اول تنیس روی میز (تیمی) :سوگند سعیدی،
بیتا برقی ،یاسمین السادات اسماعیلپور
مقام سوم بسکتبال :نازنین پورخسروانی ،نازنین
زیدآبادی (علیرضا) ،هانیه سون ،یگانه ملکپور،
غزل گلزاری ،حدیث مجاری ،هستی امانی ،یاسمن
رادمان ،ستایش جهانشاهی ،عادله دهشیری،
نازنین سجادی ،نیلوفر محمودآبادی
مقام اول دوی  200متر :نازنین زیدآبادی
(علیرضا)
مقام سوم پرش ارتفاع :صبا آقاخانی
کاراته قسمت کاتا مقام سوم :ضحی اسفندیارپور
و کاراته قسمت کمیته مقام دوم
شنا کرال سینه (مقام سوم) :مهشید اسدی
شنا کرال پشت (مقام دوم) :یاسمن حیدری
رتبههای برتر مسابقات استانی مدرسه بصیرت:
نازنین زیدآبادی (علیرضا) :رله سوییسی اول
استان بصورت تیمی ،تیمی دو میدانی دوم
استان ،دوی  200متر دوم استان به صورت
انفرادی ،پرتاب دیسک اول استان به صورت
انفرادی ،کسب عنوان قهرمان قهرمانان استان
انفرادی
هدیه سون :بدمینتون سوم استان تیمی ،دوبل
آزاد دوم استان
هانیه سون :بدمینتون سوم استان تیمی ،دوبل
آزاد دوم استان
سوگند سعیدی :تنیس روی میز دوم انفرادی
استان ،سوم تیمی
بیتا برقی :تنیس روی میز سوم استان تیمی
سیده یاسمین اسماعیلپور :تنیس روی میز سوم
استان تیمی
غزل گلزاری :شطرنج دوم انفرادی استان ،سوم
تیمی استان

کیمیا زیدآبادی :موفق به کسب کمربند مشکی
دان  2تکواندو
نازنین زیدآبادی (علیرضا) :منتخب شهرستانی
جهت شرکت در مسابقات استانی دو میدانی
نازنین پورخسروانی :منتخب شهرستانی جهت
شرکت در مسابقات استانی بسکتبال
غزل گلزاری :منتخب شهرستانی جهت شرکت در
مسابقات استانی شطرنج
افتخارآفرینانمدرسه
صبا آقاخانی  :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
پرش ارتفاع رتبه سوم کارنامه نوبت اول
صبا آذرپیکان :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
خوشنویسی
آیدا بادیهنشین :رتبه سوم شهرستان در
مسابقات کاریکاتور
سامیه حیدری :رتبه سوم کارنامه نوبت اول و
آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی
مریم رنجبر :رتبه دوم مدرسه در مسابقات
پاستیل گچی
فاطمه رنجبر :رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
ملیکا زیدآبادی :رتبه سوم در کارنامه نوبت اول
هدیه سون :رتبه اول شهرستان و سوم استان در
بدمینتون .رتبه سوم شهرستان در مسابقات سرود
هستی سلیمی :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
شعر .رتبه سوم شهرستان در مسابقات سرود
فاطمه امامبخش :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود  .رتبه اول شهرستان در همخوان قرآن
مهشید اسدی:رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود  .رتبه سوم شهرستان در مسابقات شنا کرال
سینه
یاسمن رادمان :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
بسکتبال
سلما بینش:رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود .رتبه اول شهرستان در احکام  .رتبه دوم
در آزمون مرآت  .رتبه سوم در آزمون پیشرفت
تحصیلی  .رتبه اول کارنامه نوبت اول
مهرسا رنجبر :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود .رتبه اول شهرستان در مسابقات مجری و
گویندگی کشور
ریحانه رضایینسب :رتبه سوم شهرستان در
مسابقات سرود .رتبه اول شهرستان در مسابقات
همخوان قرآن  .رتبه اول شهرستان در مسابقات
تکواندو
آیدا عسکرینیا :رتبه اول مدرسه و رتبه اول
شهرستان در مسابقات تفسیر قرآن  .رتبه اول
کارنامه نوبت اول
کیمیا زیدآبادی :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود .رتبه دوم مسابقات دراز و نشست بین
مدارس
مهسا اسالمی :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود .رتبه سوم مسابقات دراز و نشست بین
مدارس
الهه محمدی :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود .رتبه سوم در کارنامه نوبت اول
زهرا کریمی :رتبه اول در مرحله اول آزمون
پیشرفت تحصیلی  .رتبه اول در مرحله اول و
رتبه سوم در مرحله دوم آزمون مرآت
زهرا نقوی :رتبه اول شهرستان در مسابقات نقاشی
دیجیتال .نفر اول در مسابقات دو میدانی گلگهر
سیرجان
بهشته بلوردی :رتبه دوم کشوری در جشنواره
ملی لکوکاپ در دانشگاه صنعتی شریف
مهرسا کاشف :رتبه سوم در مرحله اول آزمون
مرآت
صبا صالحان :رتبه سوم شهرستان در رشته
گواش
کیانا حافظی :رتبه سوم شهرستان در مسابقات
سرود  .رتبه اول شهرستان در رشته نقش قالی
پادمیرا کازرونی :رتبه اول کارنامه نوبت اول.
رتبه اول آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی
مهرنوش خضری :رتبه دوم شهرستان در رشته
آبرنگ .رتبه دوم در مرحله اول آزمون پیشرفت

تحصیلی
دریا السادات پورسیدیحیی :رتبه اول در مرحله
دوم آزمون مرآت .رتبه اول در کارنامه نوبت اول
آیدا آزادپور :رتبه سوم در آزمون مرحله دوم
مرآت
رتبه دوم در آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی
سبا طالپور :رتبه اول کارنامه نوبت اول
فاطیما نصرتآبادی :رتبه اول در آزمون مرحله
اول مرآت .رتبه سوم کارنامه نوبت اول
انیس خورتن :رتبه اول طنابزنی در مدرسه
محدثه عباسی  :رتبه سوم کارنامه نوبت اول
کیمیا گنجی :رتبه اول شهرستان در مسابقات
بدمینتون
نازنین زهرا نصرتآبادی:
رتبه سوم شهرستان در پاستل
سیده یاسمن اسماعیلی:
رتبه اول شهرستان در مسابقات تنیس روی میز
رتبه سوم استان در مسابقات تنیس روی میز
آیسا بنیاسدنیا :نفر دوم مدرسه در مسابقه
دراز و نشست
غزل گلزاری :در مسابقات جام اندیشه شطرنج
سیرجان و مسابقات جام طهمورثی شطرنج کرمان
نفر دوم شهرستان در مسابقات شطرنج جام
همبستگی .نفر اول مسابقات شطرنج کرمان
رده سنی زیر  14سال  .مسابقات شطرنج بانوان
 96کرمان رتبه دوم استان  .مسابقات درون
مدرسهای استان انفرادی نفر دوم گروهی و
گروهی نفر سوم
مسابقات بسکتبال شهرستان رتبه سوم  .نقاشی
همگانی دوم شهرستان
بیتا برقی :مسابقات تنیس روی میز استانی سوم
تیمی .مسابقات تنیس روی میز مدارس اول
شهرستان
سوگند سعیدی:
مسابقات تنیس روی میز شهرستان اول ،استان
دوم ،کشوری جزو  16نفر اول  .مسابقات دهه
فجر (تنیس روی میز) نفر اول شهرستان.
مسابقات تنیس روی میز مدارس شهرستان دوم
انفرادی ،سوم تیمی .مسابقات تنیس روی میز
تیمی سوم استان و انفرادی اول استان
عارفه حسینی  :در مسابقات تکواندو رتبه دوم
استان  .در مسابقات تکواندو رتبه دوم شهرستان
یاسمن حیدری:
رتبه دوم شهرستان در رشته شنا کرال پشت
آیدا ایراننژاد :در مسابقات نقاشی دیجیتال رتبه
اول شهرستان  .در مسابقات شنا کرال سینه
رتبه دوم شهرستان .رتبه دوم در مسابقات
نقاشی همگانی در شهرستان
فاطمه زارعی :در مسابقات مطالعه و تحقیق
رتبه دوم شهرستان .در مسابقات شنای درون
مدرسهای (قورباغه) رتبه دوم شهرستان
نازنین اسدی :رتبه اول کارنامه نوبت اول
رتبه اول در آزمون مرحله سوم مرآت
غزاله زیدآبادی:
در مسابقات تکواندو مقام اول استان
پریا افرومند :رتبه اول مسابقات کاریکاتور در
شهرستان .رتبه دوم مسابقات نقاشی همگانی در
شهرستان .رتبه برتر در کارنامه نوبت اول
غزال بدرالدینی :رتبه اول کارنامه نوبت اول
رتبه دوم آزمون مرحله دوم مرآت
سیمین عمادآبادی :رتبه اول کارنامه نوبت اول
رتبه اول آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی
آیناز فرزانفر :رتبه اول آزمون مرحله اول و
رتبه دوم مرحله سوم آزمون مرآت .رتبه سوم
مرحله دوم و سوم آزمون پیشرفت تحصیلی
رتبه اول کارنامه نوبت اول
مرضیه بهاءالدینی:رتبه سوم در کارنامه نوبت
اول
هستی امانی :مقام سوم مسابقات بسکتبال در
شهرستان .رتبه سوم در کارنامه نوبت اول
سارا تیموری:
مقام دوم در مسابقات نقاشی همگانی در
شهرستان

سحر شریفی :نفر اول در کارنامه نوبت اول
شیوا خواجه رشیدی :
مقام دوم در مسابقات نقاشی همگانی در
شهرستان
رتبه دوم در آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی
رتبه اول در آزمون مرحله اول مرآت
زینب نژادخراسانی :رتبه اول کارنامه نوبت اول
رتبه سوم در مرحله دوم آزمون مرآت
هانیه نظامآبادی :رتبه سوم کارنامه نوبت اول
حدیث مجاری:
مقام سوم مسابقات بسکتبال در شهرستان
عسل عربی :نفر دوم در کارنامه نوبت اول
کیانا ولیپور :رتبه اول کارنامه نوبت اول
رتبه سوم در آزمون مرحله اول مرآت
آیدا منصوریفر :رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
زینب ارچندانی :نفر دوم در کارنامه نوبت اول
یسنا پسندی :نفر دوم در مسابقات تفسیر قرآن
در شهرستان  .نفر اول در کارنامه نوبت اول
نفر دوم در آزمون پیشرفت تحصیلی
شهرزاد پژمان :نفر سوم در کارنامه نوبت اول
سپیده حاجابراهیمی:
رتبه اول در مسابقات همخوان قرآن در
شهرستان
رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
نگین جهانشاهی افشار:
نفر سوم در کارنامه نوبت اول
فائزهالسادات رضوینسب:
رتبه اول در مسابقات همخوان قرآن در
شهرستان
رتبه سوم در کارنامه نوبت اول
رتبه دوم شهرستان در مسابقات نقاشی همگانی
سونیا خراسانی:
رتبه دوم آزمون مرحله دوم پیشرفت تحصیلی
رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
سارا ایرانمنش:
رتبه اول در آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی
عسل بلوردی  :رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
آیدا حیدری :رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
رتبه دوم آزمون مرحله اول مرآت
رتبه دوم شهرستان در مطالعه و تحقیق
مهدیس رهنما :رتبه اول
کارنامه نوبت اول
نسیم سالجقه:
نفر اول در مسابقات عکاسی در
شهرستان
مریم زیدآبادی:
رتبه اول در مسابقات
داستاننویسی در شهرستان
رتبه اول در مسابقات
داستاننویسی سفیران سالمت
در شهرستان .رتبه دوم در
نوبت اول
سارینا فتحیزاده :رتبه اول
کارنامه نوبت اول
سنا شهسواری :رتبه اول
کارنامه نوبت اول
مهسا حیدرپور :رتبه سوم
کارنامه نوبت اول
نادیا محمودی:
نفر سوم در مسابقات گواش
شهرستان
نازنین اسدی :رتبه اول گیتار
در شهرستان
رتبه دوم بدمینتون در
شهرستان
مبینا پورمند :رتبه سوم کارنامه
نوبت اول
راضیه ساالری :رتبه سوم
کارنامه نوبت اول
یاسمن اسدی :رتبه دوم
بدمینتون
رتبه سوم کارنامه نوبت اول
نازنین زیدآبادی (علیرضا):

همکاران عزیز خانمها:
فاطمه موحدی (مدیر) ،بتول ایرانپور (معاون پرورشی) ،فرح امیریمقدم (معاون آموزشی) ،زینت زیدآبادی (معاون
مالی) ،مریم آزادیخواه (معاون اجرایی) ،فرنوش ایرانمنش (معاون فناوری) ،خدیجه اسماعیلی ،اکرم ایوبیزاده،
مژده وثوقی (علوم تجربی) ،طیبه متین ،صدیقه رفعتی ،کلثوم جهانشاهی ،ستاره یوسفی (ریاضی) ،اعظم ستودهنیا
(قرآن) ،مرصع محمودآبادی (معارف) ،صدیقه گلزاری ،سمیرا عربزاده (عربی) ،صالحه زنداقطاعی ،زهرا شاهدادی
(مطالعات) ،الله مظفری (آمادگی دفاعی) ،تهمینه نژادشول (هنر) ،ماهرخ مکیآبادی ،عظیمه محیاپور (تربیت بدنی)،
ناهید پورامینایی ،اشرف حکیمپور ،سارا رنجبر ،مریم غضنفری (ادبیات) ،لیال عالیشاهی ،زهرا عباسپور ،یاسمن
هنرپژوه (زبان) ،سمانه وفایی ،الله شریف (مشاور) ،فریبا اسدی (مربی بهداشت) ،آذر رحمانی ،نوشین قاسمی (کار
و فناوری) ،حشمت کشاورز (خدمتگزار) ،با تبریک هفته معلم از همکاری و تالش صادقانه شما در سال تحصیلی
 97-96در دبیرستان دوره اول بصیرت صمیمانه سپاسگزاریم.

مؤسسین :آریایینژاد ،اسماعیلی

رله سوییسی (همگانی) اول استان ،تیمی دوم
استان .دو میدانی دوم استان .پرتاب دیسک اول
استان .عضو تیم فوتبال شهرداری سیرجان و در
فوتبال دوم کشوری  .رشته دو و میدانی اول
شهرستان  .بسکتبال سوم شهرستان  .نقاشی
همگانی دوم شهرستان .دریافت مدال قهرمان
قهرمانان در دو میدانی
نازنین پورخسروانی :رتبه سوم مسابقات
بسکتبال شهرستان  .رتبه دوم در مسابقات
نقاشی همگانی شهرستان .رتبه اول در مسابقه
سوال پرسش مهر در شهرستان  .رتبه سوم
شهرستان در مسابقات رنگ و روغن
هانیه سون :بدمینتون تیمی سوم استان .
بسکتبال سوم شهرستان  .بدمینتون اول
شهرستان  .دوبل انفرادی بدمینتون دوم استان
 .گواش دوم شهرستان  .نقاشی همگانی دوم
شهرستان  .نفر اول در کارنامههای ماهانه
نازنین سجادی :نقاشی همگانی دوم شهرستان
رتبه سوم بسکتبال شهرستان
نیلوفر محمودآبادی :نقاشی همگانی دوم
شهرستان
رتبه دوم نقش قالی شهرستان
رتبه سوم بسکتبال شهرستان
مبینا محیاپور :رتبه اول کارنامه نوبت اول
هستی آتشافروز :رتبه دوم کارنامه نوبت اول
مهسا پورشاهآبادی :رتبه سوم کارنامه نوبت اول
آلما امینیزاده:
رتبه اول شنا کرال سینه در شهرستان
نازنین زهرا جعفری :مقام دوم استانی در مسابقه
وشوو  .مقام سوم مسابقات گویندگی و اجرا و
راهیابی به استان
یاس حسامی :رتبه دوم کارنامه دی ماه نوبت اول،
مسابقات پوسترسازی رتبه اول در مدرسه
ضحی اسفندیارپور :کاراته سبز و آبی رتبه سوم
شهرستان  .کاراته وزن  -50شهرستان رتبه دوم
فاطمه خضری :مسابقات نقاشی همگانی رتبه دوم
شهرستان .رتبه سوم در کارنامه نوبت اول
آیدا حیدری جامع بزرگی:
نقاشی همگانی رتبه دوم شهرستان .نفر سوم در
کارنامه نوبت اول

نادیا بازمانده:
رتبه اول کارنامه نوبت اول
ملیکا قرائی خضری:
رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
عادله دهشیری:
رتبه سوم بسکتبال شهرستان .نفر اول در آزمون
مرحله یک پیشرفت تحصیلی  .نفر اول در آزمون
مرحله اول و دوم و سوم مرآت  .نفر اول کارنامه
نوبت اول
مانیا داداللهی :رتبه سوم بسکتبال شهرستان
آزمون پیشرفت تحصیلی رتبه سوم در مدرسه
نفر اول کارنامه نوبت اول
ریحانه شول :رتبه دوم در کارنامه نوبت اول
نفر سوم در آزمون مرحله اول پیشرفت تحصیلی
مهسا زیدآبادی نژاد :رتبه سوم پاستل در
شهرستان
رتبه اول در کارنامه نوبت اول
مهال صالحی :رتبه اول در کارنامه نوبت اول
ثنا صادقی :رتبه سوم بسکتبال شهرستان
رتبه سوم مرآت در مرحله دوم و سوم
رتبه اول در کارنامه نوبت اول
پریسا خضری :رتبه اول در کارنامه نوبت اول
یگانه ستوده :رتبه سوم در آزمون مرحله اول
مرآت
فاطمه موسی اکبری :رتبه سوم بسکتبال
شهرستان
رتبه سوم مسابقات آبرنگ شهرستان
مسابقات نقاشی همگانی رتبه دوم شهرستان
فاطمه عرب پاریزی :رتبه اول در کارنامه نوبت
اول
یگانه ملکپور :رتبه دوم در مسابقات ژیمناستیک
در استان  .رتبه سوم بسکتبال شهرستان
رتبه دوم ژیمناستیک در شهرستان
رتبه اول ژیمناستیک در استان
مریم افشین :رتبه اول در کارنامه نوبت اول
نفر اول در مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی
مهال بارانی :رتبه اول مسابقه صحیفه سجادیه در
شهرستان  .رتبه اول کارنامه نوبت اول
هانیه زیدآبادینژاد :رتبه اول مسابقه پرسش
رئیسجمهور در شهرستان

نازنین زیدآبادینژاد (علی) :رتبه دوم در کارنامه
نوبت اول
نگار کریمی:
مسابقات نقاشی همگانی رتبه دوم شهرستان
رتبه سوم مسابقات کاریکاتور در شهرستان
نازنین السادات سجادی:
مقام سوم بسکتبال شهرستان
پرنیان محمدینژاد:
رتبه دوم خوشنویسی در شهرستان
رتبه اول کارنامه نوبت اول
صبا محمد زمانی:
رتبه سوم مسابقات بسکتبال در شهرستان
نگین دعاگویی:
رتبه سوم مسابقات مطالعه و تحقیق شهرستان
رتبه دوم در آزمون مرحله اول مرآت
عسل بدیعی :نقاشی همگانی رتبه دوم شهرستان
رتبه اول چاپ دستی در شهرستان
درنا صفی جهانشاهی :رتبه اول کارنامه نوبت اول
رتبه دوم در مرحله اول و دوم آزمون پیشرفت
تحصیلی .رتبه اول در آزمون مرحله اول و رتبه
دوم در آزمون مرحله دوم و سوم مرآت
فاطمه شریفی :رتبه اول مسابقات ترتیل در
شهرستان .و جزء پنج نفر اول مسابقات ترتیل در
استان  .رتبه اول همخوان قرآن در شهرستان .
رتبه اول کارنامه نوبت اول
مبینا محمداسماعیل پور:
رتبه اول در مسابقات همخوان قرآن در
شهرستان
رتبه دوم کارنامه نوبت اول
نازنین فیروزآبادی :رتبه اول کارنامه نوبت اول
فهیمه فیروزآبادی:
رتبه دوم شهرستان در مسابقات انشای نماز
رتبه اول در مسابقات همخوان قرآن در
شهرستان
نازنین اسدی الری:
رتبه اول شهرستان در تکنوازی (گیتار)
رتبه دوم شهرستان در مسابقات تیمی بدمینتون
یاسمین اسدی الری :رتبه سوم کارنامه نوبت اول
رتبه دوم شهرستان در مسابقات تیمی بدمینتون

پزشکی و سالمت
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در نشست خبری رئیس هاللاحمر سیرجان مطرح شد:

افزایشآمادگی
در حوزه امداد و نجات

نگارستان :نشست خبری رئیس جمعیت هاللاحمر
س��یرجان که بهمناس��بت هفتهی هالل احمر برگزار
ش��د با گزارشی از اقدامات این جمعیت در حوزههای
مختلف همراه بود .در این نشست سید حسین حسینی
بهخبرن��گاران گفت :یکی از حوزههایی که ما روی آن
توجه بیش��تری داریم تقویت واحد جوانان هاللاحمر
است .در بحث جوانان هدفمان این است که از سنین
کوچک به بچهها آموزش امداد و نجات داده ش��ود و
آنها را آماده ورود به واحد امداد هالل احمر کنیم و در
این راستا ارتباط این مرکز با مراکز آموزشی با همین
هدف بیش��تر شده اس��ت .وی افزود :واحد داوطلبان
نیز حلقهای ایجاد کرده بین توانمندان و فقرا ،چراکه
هستند افرادی که وضعیت مالی نامناسبی دارند و در

بحث درمان مش��کلدارند و ما نیز از طریق موقوفات
و همچنی��ن خیرین به ی��اری این افراد میش��تابیم
و ب��ه آنها در درم��ان بیماریها کم��ک میکنیم تا
بیماریهایی نظیر سرطان یا دیگر بیماریهای خاص
را که قادر به پرداخت هزینههای آن نیس��تند درمان
کنند .در این بحث یعنی استفاده از خیرین برای کمک
به مستمندان ما نسبت بهجاهای دیگر جلوتر هستیم
و آمار خوبی داریم .در موضوع پایگاههای امدادی نیز 3
پایگاه امدادی دائم داریم درحالیکه در مرکز استان دو
مرکز امدادی دارد و در برخی ش��هرها هم اص ً
ال پایگاه
امدادی نیس��ت .در این پایگاهها روزانه  12نفر نیروی
آموزشدیده مشغول به کار هستند.
■ ■ در حوزه درمان جلو هستیم

سید حسین حسینی گفت :در بحث درمان نیز باید
عرض کنم که اقدامات خوبی شده و با امکاناتی که
فراهمش��ده در این زمینه حتی از بسیاری شهرها
جلو هستیم .همانطور که استان یک داروخانه دارد
ما نیز یک داروخانه فعال داریم تنها داروخانهای که
داروها را باقیمت دولت��ی میدهد همین داروخانه
اس��ت .حتی ح��ق فنی هم نمیگیری��م .البته این
داروخان��ه باوجود چندین س��ال پیگی��ری مجوز
آن هنوز صادر نش��ده و دلیل آنهم این اس��ت که
داروخان��ه هاللاحمر باید در مرکز اس��تان باش��د
نه شهرس��تانها ولی با اینوجود م��ا داروخانه را با
همین شرایط حفظ کردهایم تا مردم ضرر نکنند .در
زمینه درمانگاه نیز ش��رایط خوبی داریم .در کرمان

هاللاحمر یک درمان��گاه دارد ولی ما دو درمانگاه
فعال داریم یکی درمانگاه ثامن وقف مرحوم هاشمی
و دیگری درمانگاه حضرت زینب که در این درمانگاه
تعرفهها دولتی اس��ت و در تم��ام بخشها ازجمله
روانش��ناس ،دندانپزشک ،پوست و دیگر بخشها
فعال هس��تند و با ویزیت بس��یار پائی��ن به مردم
خدم��ات درمانی میدهند .درمانگاه دیگری نیز در
شرف تأس��یس در نجفشهرداریم .رئیس جمعیت
هاللاحم��ر به موقوفات نیز اش��اره کرد و افزود :در

بحث موقوف��ات باید عرض کنم که ازاینجهت نیز
از استان جلوتر هس��تیم .موقوفههای بسیار خوبی
داریم ک��ه از محل درآمد آنه��ا هزینهی تعدادی
از دانش��جویان بیبضاعت رش��تههای پزش��کی و
زیرمجموعه پزش��کی را میپردازیم و درصورتیکه
مازاد داشته باشیم به بقیهی دانشجویان بیبضاعت
بقیه رشتهها نیز میپردازیم.
سید حسین حسینی در پاسخ سؤالی پیرامون امداد
ّ
هوایی گفت :در کل اس��تان فق��ط یک هلیکوپتر

السادات شهیدی ،پیرامون
گفتگو با دکتر مریم ّ

مریم کاظمی

غربالگری رایگان دیابت

ش�اید یکی از فراگیرتری�ن بیماریهای حال
حاضر میان م�ردم بیماری دیابت (قند خون)
باش�د .بیماری ک�ه گفته میش�ود  50درصد
مبتالیان از ابتال به آن بیخبرند.
هزینهه�ای درمان این بیماری نیز باالس�ت و
طبق مطالعهای که در س�ال  2011انجام ش�د،
هزین�ه کل�ی دیابت ن�وع  2در ای�ران 3/78
میلی�ارد دالر برآورد گردید .از س�ویی اعالم
شد که در حدود  8/69درصد کل هزینههای
سلامت در ایران برای کنت�رل فقط بیماران
دیابت�ی نوع  2مصرف میگ�ردد .ازاینرو چه
بخشه�ای دولتی درم�ان و چ�ه بخشهای
خصوص�ی درصدد کم�ک به کاه�ش درصد
ای�ن بیم�اری فراگی�ر برآمده و تلاش خود
را در ای�ن زمینه بیش�تر کردهان�د .در همین
حال باخبر ش�دیم خانم دکتر مریم السادات

ش�هیدی دکتری بیوش�یمی بالینی ب�ا ارائه
طرح غربالگ�ری رایگان دیابت در راس�تای
پیش�گیری و یا درمان زودهنگام این بیماری
قدمهایی برداش�ته است .به همین دلیل با او
گفتگو کردیم تا از جزیی�ات طرح غربالگری
رایگان دیابت توسط او بیشتر مطلع شویم.
***
◄ممکن اس�ت دربارهی طرحی که امس�ال
ش�روع کردهای�د توضیح�ات بیش�تری ب�ه
خوانندگان ما بدهید؟
بله طرح غربالگری رایگان دیابت مدتزمان زیادی
بود که ذهنم را درگیر کرده بود تا اینکه پیشنهادش
خیرین س�لامت دادم و خوشبختانه با
را به مجمع ّ
استقبال مدیرعامل مجمع جناب آقای قربانی مواجه
شد.
◄چه ضرورت قابل توجیهی برای غربالگری
دیابت وجود دارد؟
ای��ن بیماري ممکن اس��ت در مدتی طوالنی بدون

عالمت باشد ،تقریباً نیمی از بیماران ،از بیماري خود
بیخبرند ،در بسیاري از بیماران در زمان تشخیص،
عوارض میکروواسکوالر بروز کرده است،
ل��ذا در کنترل مطلوب قندخون ،فش��ارخون باال و
دیسلیپیدمی در کنترل بیماري دیابت نوع 2نقش
مهمی ایفا ميکنند،
◄ ازچه زمانی شروع کردید و کجا؟
از سوم اردیبهشت اس��تارت کار را با مادران دانش
آموزان مدرسه ش��هید تعویقی در بدرآباد زدم و از
بین  104نف��ر اولیاء که مورد تس��ت قرار گرفتند
متأسفانه  40نفر آنها پیش دیابتی و دیابتی بودند
و غالباً خودشان هم مطلع نبودند.
◄ از دانشآموزان چطور .تست گرفته نشد؟
چ��را از تع��دادی از دانش آموزان که مش��کوک به
دیابت بودند تس��ت گرفته شد ولی خوشبختانه در
بین آنها مورد ابتال به دیابتیک وجود نداشت.
◄ اکنون در چه مرحلهای از طرح هستید؟
پس از دبستان شهید تعویقی هدف بررسی کارکنان

جناب آقای اکبر ابراهیمی نسب
مدیر مرکز چراغ اتومبیل نورافشان

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف باطری ساز و
برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان که نشان از لیاقت و درایت
شماست را صمیمانه تبریک عرض می نماییم ،موفق باشید.

پدر و خانواده

جناب آقای اکبر ابراهیمی نسب
مدیر مرکز چراغ اتومبیل نورافشان

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف باطری ساز و برق
اتومبیل شهرستان سیرجان را تبریک عرض نموده ،توفیقات
روزافزون شما را از خداوند متعال آرزومندم.

مدیر اجرایی اتحادیه صنف باطری ساز و
برقکار اتومبیل -مهندس سیدجالل علوی

جناب آقای

اکبر ابراهیمی نسب

انتخاب شما به سمت ریاست اتحادیه صنف باطری ساز و
برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان را تبریک عرض نموده،
آرزومند توفیقات روز افزون شما هستیم.

اتحادیه صنف باطری ساز و برقکار اتومبیل

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

سیرجان در جهت آسایش و رفاه تاکسیرانان شهر
سیرجان و سهولت دریافت برگ مرخصی (تردد) برای
رانندگان تاکسی به صورت

آنالین و غیرحضوری از طریق سایت سازمان برگ

مرخصی صادر میگردد و رانندگان تاکسی میتوانند
با مراجعه به آدرس

http:/transport.sirjan.ir

به صورت آنالین از این خدمات استفاده نمایند.

مدیریت ارتباطات
شهرداری و شورای اسالمی
شهرداری سیرجان

کارخانه پلیتک طی سه مرحله بود که دو مرحلهی
آن به پایان رسیده است.
◄ برنامههای بعدی ش�ما چیست و مراکزی
ک�ه مایل به انج�ام این طرح باش�ند باید چه
اقداماتی انجام دهند؟
هدف این طرح بررس��ی همهی مردم شهرس��تان
س��یرجان طی بازهی زمانی دو سال است که ابتدا
کارکنان ادارات ،ارگانها و کارخانهها مورد بررسی
قرار خواهند گرف��ت .در همین رابطه نیز ادارات یا
سازمانهایی که مایل هس��تند در نوبت این طرح
قرار بگیرند میتوانند باخانم رضایی با شماره تلفن
 09133790271تماس گرفته و اقدام به رزرو وقت

نمایند.
◄ هزینههای این طرح به عهدهی کیست و
چگونه تأمین میشود؟
تمام هزینهه��ا ازجمله تهیه گلوگومت��رو نوارهای
خیرین س�لامت
مربوط��ه و ملزومات��ش را مجمع ّ
در اختیارمان گذاش��ته و نیروه��ای کار را نیز بنده
ب��ا کم��ک گرفتن از یک پزش��ک عموم��ی و یک
کارش��ناس تغذیه و تعدادی از دانشجویان رشتهی
علوم آزمایشگاهی به عهده گرفتهام .ناگفته نماند که
در این طرح دانشکدهی علوم پزشکی نیز همکاری
دارد و به ما در این زمینه کمک میکند.
◄ در جری�ان اجرای ط�رح ،دیابتیهایی که

ام��داد داریم و هنوز این آمادگی وجود ندارد که به
شهرستانها هم این امکان را بدهند ولی در ایامی
مانند ایام عید نوروز اگر درخواس��ت داشته باشیم
از مرکز اس��تان این امکان بهص��ورت موقت فراهم
میشود .وی افزود :ولی با اینوجود حدود  8هکتار
زمین در حوالی شهرک صنعتی گرفتهایم و چندین
سوله،انبار ،آش��یانه و مرکز آموزش در آن در نظر
گرفتهشده که درآینده اگر قرار بر استقرار هلیکوپتر
باشد این زمینه فراهم باشد.
شناسایی میشوند باید چکار کنند؟
تمامی افراد ،افراد پیش دیابتی (قندخون ناشتا برابر
ب��ا  )100-mg/dl125و دیابتی (قندخون ناش��تا
بیش��تر از  )mg/dl125برای انج��ام آزمایشهای
تکمیلی به آزمایشگاه مورد نظر ارجاع داده خواهند
ش��د .پسازاینکه تش��خیص نهایی صورت گرفت
ویزیت مستمر جهت دستیابی به کنترل متابولیک
مطلوب و پیش��گیري از عوارض زودرس و دیررس
بیماري ،صورت میگیرد.
◄ جمعی�ت هدفت�ان چند نفر اس�ت یعنی
پیشبین�ی کردهای�د ک�ه چن�د نف�ر م�ورد
غربالگری قرار خواهند گرفت و چه مدت این
غربالگری به پایان خواهد رسید؟
جمعيت هدف ،کل جمعیت شهرس��تان سیرجان
خواهد بود در یک بازه زمانی  24ماه که امیدواریم
در موقع مقرر انجام شود.
◄ و سخن آخر و توصیه پایانیتان....
خیرین س�لامت،
م��ن تش��کر میکن��م از مجمع ّ
دانش��کده علوم پزشکی و همه س��ازمانهایی که
ب��رای غربالگیری از کارکنانش��ان با ما همکاری
میکنند .تقاضای من هم تداوم همین همکاریها
برای اجرای کامل و خوب طرح و سالمسازی افراد از
وجود بیماریهایی چون دیابت است که مشکالت
زندگی را برای مردم بیشتر از گذشته کرده است.

استاد گرانقدر سرکار خانم

زهرا مرادپور زارع

مدیر و مربی آموزشگاه خیاطی ترنج
کسب مقام سوم مربی نمونه در استان کرمان و کسب مقام بیست و سومی در گروه صنایع پوشاک در
کشور و کسب مقام  103در بخش آموزشگاههای آزاد کشور را حضور شما تبریک عرض مینماییم .این
مهم موجب افتخار ،سربلندی و سرافرازی هنرجویان آن آموزشگاه میباشد ،موفقیت روز افزون شما را
از خداوند منان آرزومندیم.

دوستان و هنرجویان

ت م قص عم
م
ش
شه
جدید نا ه و ی ماره  1-97رداری زیدآباد

شهرداری زیدآباد در نظر دارد تا قسمتی از عملیات عمرانی مشتمل بر جدول گذاری و زیرسازی و پخش آسفالت
تعدادی از معابر سطح شهر را وفق موافقتنامه شماره  1414043مورخ  1396/7/2طرحهای تملک داراییها سرمایهای
ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان تا سقف  4/600/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص و شرکتهای حقیقی و حقوقی واجدالشرایط که تمایل به
شرکت در مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل میآید تا جهت اخذ اسناد مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل ،تا
پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  1397/3/8به امور قراردادهای شهرداری زیدآباد مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
 -1واریز مبلغ حداقل  5درصد قیمت پایه به حساب شماره  2171143931001نزد بانک ملی شعبه شهرداری
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و یا ارائه ضمانتنامه بانکی و یا اخذ اسناد خزانه حداقل به مبلغ ذکر
شده الزامی است.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم یا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ثبت و ضبط میگردد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5به پیشنهاداتی که مشروط ،مخدوش و همچنین بعد از تاریخ فوق تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد آن مندرج میباشد.
 -7کمیسیون مناقصه در تاریخ  97/3/9برگزار خواهد شد.
 -8پیمانکار موظف و متعهد است تا وفق مدارک و اسناد مناقصه اقدام و ضمن مطالعه دقیق مدارک و
مستندات ،در مناقصه مشارکت نماید و جهل به هر یک از موارد مندرج در اسناد مناقصه موجب سلب
مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

روابط عمومی شهرداری زیدآباد
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جامعه

شنبه  22اردیبهشت 1397

نگاه

بحران خشکسالی دامن عشایر را هم گرفت

مشکالتعشایردر
بازپرداختتسهیالت

تقاضا از بانک ها برای همراهی با عشایر

اس��تان کرمان از اس��تان های با جمعیت عش��ایری باالست که غالب این
جمعیت در مناطق س��یرجان ،بردس��یر ،بافت و رابر ساکن و زندگی خود
را بر پایه فعالیت های دامپروری می گذرانند .ش��رایط س��خت کم آبی و
خشکسالیهای پی در پی سبب شده تا عشایر به سمت دریافت تسهیالت
بروند .تس��هیالتی که باز پرداخت آن با توجه به شرایطی که ذکر آن رفت
برای آنها مشکل است .این موضوع در جلسه شورای مدیریت بحران استان
کرمان که صبح هجدهم اردیبشت در کرمان برگزار شد از نظرها دور نماند.
در این نشس��ت قائم مقام سازمان امور عش��ایر ایران گفت :نزدیک به ۱۵
میلیارد تومان تسهیالت کم بهره در بخش عشایری استان کرمان دادهایم
اما متأس��فانه توان بازپرداخت وام ها را ندارند و یکی از پیشنهادات شورای
اس��تان این باید باشد که بازپرداخت این تسهیالت حتما یک سال تمدید
شود و بانک ها همراهی کنند .وی بابیان اینکه کرمان از استان های مهم
کش��ور در حوزه عشایری اس��ت و دومین مرکز عشایری کشور محسوب
میش��ود ،تصریح کرد :اگر برای حل مشکالت عشایر استان کرمان فکری
نشود ۷۰ ،درصد عشایر استان شغل خود را از دست خواهند داد.
عالیی مقدم بیان کرد :جمعیت کل عشایر کشور ۲۳۰ ،هزار خانوار با یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر جمعیت است که  ۲۵درصد از گوشت قرمز توسط
عش��ایر تولید می ش��ود و  ۳۵درصد صنایع دس��تی و  ۴۰درصد از فرش
صادراتی را در اختیار دارند .قائم مقام س��ازمان امور عش��ایر ایران با بیان
اینکه  ۳۴میلیون هکتار از اراضی کش��ور تحت اختیار عشایر است ،گفت:
متوسط درآمد ماهانه عشایر یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان است و باید تا
پایان برنامه ششم توسعه این عدد را دو برابر کنیم .وی با اشاره به وضعیت
بارندگی اس��تان کرمان عنوان کرد ۷۰ :درص��د دام و  ۷۰درصد جمعیت
جدی هستند .عالیی مقدم
انسانی عشایر اس��تان کرمان در معرض خطر ّ
اظه��ار کرد :برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت برای مقابله با
شرایط حاد پیش بینی کرده ایم و اگر مراقبت و پیشگیری نکنیم ،عالوه بر
تبعات اجتماعی ،کاهش تولید گوشت قرمز ،کاهش تولید محصوالت زراعی
و باغی ،کاهش درآمد عش��ایر و  ...را در پی خواهد داشت .وی افزود۱۱۰ :
میلیارد تومان برنامه برای اس��تان کرمان تنظیم شده و همه باید پای کار
بیاین��د .ضمن اینکه یک هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان در هیئت وزیران برای
کاهش اثرات و تبعات خشکس��الی کش��ور مصوب شده و باید استان برای
دریافت سهم خودش پیگیری کند .وی تصریح کرد :در بحث بیمه اجتماعی
و دام عشایر بسیار ضعیف عمل شده و جلسه ای با صندوق بیمه برگزار و
کارگزاران بیمه را از اعضای تعاونی های عشایر تعیین کردیم.
وی بیان کرد :قریب به  ۱۵میلیارد تومان تسهیالت کم بهره در بخش
عش��ایری اس��تان کرمان داده ایم اما متأسفانه توان بازپرداخت وام ها
را ندارند و یکی از پیش��نهادات شورای استان این باشد که حتماً یک
سال تمدید شود و بانکها همراهی کنند.

گروه جامعه :رییس هیئت اندیشهورز سازمان
بسیج مهندسین و معاون وزیر نیرو با اشاره به
موقعیت اس��تان کرمان و میزان بارندگی های
آن اظهار کرد :س��رانه آب استان کرمان حدود
 2هزار مترمکعب است این در حالی است که
س��رانه آب برخی از اس��تان ها کمتر از استان
کرمان است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر « ،رضا انجمشعاع»
عصرچهارشنبه  19اردیبهشت ماه در نخستین
مجمع هیئت اندیش��ه ورز س��ازمان بس��یج
مهندس��ین عمران و معماری اس��تان کرمان
گفت :امروز سازمان نظام مهندسین  15هزار
نفر عضو دارد که اکثر آنها مهندسین با استعداد
هستند.وی اس��تفاده از ظرفیت های استان را
یکی از راه بردهای انجمن اندیشه ورزان استان
دانس��ت و بیان کرد :باید کارگ��روه ها را فعال
کنیم.رییس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج
مهندسین ادامه داد :بیش از  36سیاست کلی
توسط مجمع تشخیص نظام تهیه شده است
که پس از کارهای کارشناس��ی به دستگاه ها
ابالغ شده است اما متأسفانه ما به آنها بی توجه
هستیم لذا باید روی سیاستهای کلی متمرکز
شویم.وی بیان کرد :باید همه طرح ها و برنامه
ها ما براس��اس برنامه های توس��عه ای کشور
باش��ند در غیر این صورت به انحراف خواهیم
رفت.معاون وزیر حقوق��ی و امور مجلس وزیر
نیرو به سیاست های کلی در شهرسازی اشاره
ک��رد و عنوان کرد :با توجه به زلزله خیز بودن
استان کرمان ،باید ایمن سازی محیط شهری
و روستای مدنظر قرار دهیم ،همچنین احیای
بافت های فرس��وده ش��هری و بهبود مسکن
روستایی نیز بایس��تی مورد توجه قرار دهیم.
وی رعایت ساخت و ساز و بهینه سازی مصرف
ان��رژی را از دیگ��ر سیاس��تهای کلی مجمع
اندیش��ه ورزان برش��مرد و اظهار کرد :استان
کرم��ان به لحاظ انرژی های نو از ظرفیتهای
خوبی برخوردار اس��ت به طوریکه  300روز از
سال را حدود  10ساعت نور خورشید دارد.
انجم شعاع با اشاره به نیاز کشورهای همسایه
به انرژی برق مطرح کرد :موقیعت جغرافیایی
ایران به گونه است که بر روی کمربند خشک
ق��رار دارد و س��وال در این اس��ت ک��ه تا کی
می خواهیم عیب های خود را با خشکس��الی
بپوشانیم؟ باید با این خشکسالی در بخش های
مختلف س��ازگاری پیدا کنیم.وی با اش��اره به
موقعیت اس��تان کرمان و میزان بارندگی های
آن اظهار کرد :س��رانه آب استان کرمان بیش
از  2هزار مترمکعب اس��ت این در حالی است
که سرانه آب برخی از استان ها کمتر از استان
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کمربند خشک ،و تابستان سخت پیش رو

هشدار برای کاهش منابع آب
کرمان است .رییس هیئت اندیشهورز سازمان
بسیج مهندسین مدیریت بحران و پیشگیری را
از دیگر سیاستهای کالن مجمع اندیشه ورزان
ذکر کرد و افزود :بهبود و نظارت بر س��اخت و
ساز و همچنین استفاده از نیروهای متخصص
و  ...تنها راهکارهایی برای مقابله با زلزله است.
◄  69درصد کاهش بارندگی
مع��اون حفاظ��ت و بهره برداری ش��رکت آب
منطقه ای اس��تان کرمان نیزگفت :کل کشور
در سال آبی جاری با  -۳۵.۷درصد (منفی سی
و پن��ج و هفت دهم درص��د) کاهش بارندگی
مواجه بود و اس��تان کرمان  ۶۹درصد کاهش
بارندگی داشته اس��ت  .علی عربپور در جلسه
ش��ورای مدیریت بحران اس��تان کرمان اظهار
کرد :متوس��ط بارندگی س��االنه استان کرمان
 ۱۲۹میلیمتر و متوس��ط کشور  ۲۴۲میلیمتر
اس��ت .وی افزود :شرایط اقلیمی استان موجب
شده  ۹۷درصد از آب شرب از آبهای زیرزمینی
تامین ش��ود.عربپور تصریح کرد :در س��ال آبی

مج
م
عم
آگهی دعوت ع ومی عادی سالیاهن نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن سرافرازان دنیا مهر سیرجان به شماره ثبت  3811شناسه ملی 14005003075
شهرستان سیرجان استان کرمان.

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 9
روز سهشنبه مورخ  97/3/22در محل سیرجان خیابان وحید جنب هایپرمارکت پدیده تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت
میگردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمن ًا

 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  97/3/20به اتفاق نماینده
خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع
است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای هیئت مدیره و بازرس میباشند حداکثر تا تاریخ  97/2/29جهت ثبتنام به محل
دفتر شرکت مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس مربوط به سالهای  1395و 1396
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1395و 1396
 -3استماع گزارش حسابرسی سالهای  1394الی 1395
 -4انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
 -5انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت هب مناقصه

شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین (کاریز) مجری پروژه فاضالب سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب
پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 -1موضوع مناقصه :ترمیم و آسفالت نوار حفاری شبکه جمعآوری فاضالب شهر سیرجان بطول تقریبی  65کیلومتر در معابر
شهرستان سیرجان
 -2مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ
 97/2/23تا ساعت  15مورخ  97/2/29به نشانی :سیرجان خیابان قدس شمالی پالک  33کدپستی  7815716487دفتر
مرکزی شرکت -شماره تماس  034-42206815دفتر قراردادها مراجعه نمایند.
 -3مبلغ برآورد اولیه پیمان و مدت اجرای کار 23/935/000/000 :ریال و  12ماه شمسی
 -4مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان ( 1/000/000/000یک میلیارد) ریال و به یکی از انواع ذیل میباشد:
 ضمانتنامه بانکی چک بانکی در وجه شرکت کاریز واریز نقدی به حساب جاری  5932284520نزد بانک ملت شعبه آیتا ...غفاری بنام شرکت کاریز -5مهلت و محل تحویل پیشنهادات :تا ساعت  15روز شنبه مورخ  97/3/5به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور
 -6به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و سپردههای مخدوش یا سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک
شخصی و نظایرآن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -8داشتن کارخانه آسفالت و یا داشتن صالحیت پیمانکاری در پایه حداقل  5رشته راه بهمراه تفاهمنامه مکتوب با یکی از
کارخانجات آسفالت فعال در شهرستان سیرجان برای شرکت کنندگان الزامی است.

دفتر قراردادهای شرکت کاریز

گذش��ته (مهرماه  ۹۵ت��ا مهرم��اه ۱۷۳ )۹۶
میلیمتر بارندگی در استان کرمان داشتیم و از
مه��ر  ۹۶تاکنون  ۴۹و نیم میلیمتر بوده و ۷۰
درصد کاهش نسبت به سال آبی قبل داشتیم.
وی بیان کرد :کل کش��ور در س��ال آبی جاری
با  -۳۵.۷درص��د کاهش بارندگی مواجه بود و
استان کرمان  ۶۹درصد کاهش بارندگی داشته
است.معاون آب منطقه ای استان کرمان گفت:
در استان چهار سد در حال بهره برداری داریم
که  ۵۸۳میلیون مترمکعب حجم آب آنهاست.
وی ادامه داد :ورودی س��دهای استان در سال
آب��ی جاری  ۱۱۱میلی��ون مترمکعب بوده که
س��ال آبی قبل ی��ک میلی��ارد و  ۲۸۲میلیون
مترمتکعب بوده است.
عربپ��ور در ادام��ه اظهار ک��رد :در روند اجرای
طرح همی��اران آب ی��ک ه��زار و  ۵۳۹حلقه
چاه غیرمجاز مس��دود ش��ده و  ۳هزار و ۸۲۸
کنتور روی چاه های کش��اورزی نصب ش��ده
اس��ت.وی تصریح کرد :از س��ال  ۹۳خاموشی
موتورپمپهای کشاورزی با همکاری کشاورزان

و دستگاه های ذیربط در استان اجرا می شود.
◄ تابستان سخت پیش رو
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی
استان کرمان گفت :تابستان بسیار سختی را
پیش رو داری��م و  ۲۰۱حلقه از چاه های آب
آش��امیدنی از  ۶۲۵حلقه چاه با کمبود شدید
آب مواجه هس��تند و تا خردادماه بیشتر دوام
نمی آورند .به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،علی
رش��یدی نژاد» صبح امروز  ۱۸اردیبهشت ماه
در جلس��ه ش��ورای مدیریت بحران اس��تان
کرمان اظهار کرد :اگر امس��ال فکری برای آب
آشامیدنی نشود ،فاجعه در استان رخ می دهد.
وی افزود :در استان کرمان یک میلیون و ۲۵
هزار نفر جمعیت روس��تایی در  ۲۵۳۰روستا
تحت پوشش آبفار هستند.
رش��یدی نژاد با اش��اره به وضعی��ت مخازن
ش��بکه آب روستایی استان عنوان کرد :حجم
مخزن مورد نیاز مطابق اس��تاندارد باید ۲۵۹
هزار مترمکعب باش��د که اکنون  ۱۸۴هزار و

 ۷۵۶مترمکع��ب اس��ت و بی��ش از  ۷۴هزار
مترمکعب کمب��ود داریم .وی بی��ان کرد :به
دلیل اینکه خش��ک ترین س��ال آبی در طول
 ۵۰س��ال اخیر را داشتیم ،کمیته سازگاری با
کم آبی را در ش��رکت آب و فاضالب روستایی
تشکیل داده ایم.مدیرعامل آبفار استان کرمان
گفت :تابستان بسیار سختی را پیش رو داریم
و  ۲۰۱حلقه از چاه های آب آشامیدنی از ۶۲۵
حلقه چاه با کمبود ش��دید آب مواجه هستند
و تا خردادماه بیشتر دوام نمی آورند.وی افزود:
پیش بینی می شود تمامی چشمه ها ،قنوات
و آبهای سطحی روستاهای استات در تابستان
به کلی خشک شوند.رشیدی نژاد اظهار کرد:
 ۸۴۹روس��تای استان کرمان با کمبود شدید
آب مواجه هستند و  ۷۷۳لیتر بر ثانیه کمبود
آب دارند.وی با اشاره به برنامه های پیشنهادی
برای مقابله با بحران آب در سطح روستاهای
اس��تان تصریح ک��رد :حداقل بای��د  ۵۳قنات
الیروبی ۵۶ ،حلقه چاه کف شکنی و  ۴۰تانکر
آبرس��انی اجاره ش��ده و یا دستگاه های دیگر
در اختیار ما بگذارند.رش��یدی نژاد افزود :باید
 ۳۵۰تانکر ثابت خریداری و نصب شود و ۱۸
حلقه چاه حفر و جابه جا شود که برای انجام
این کارها  ۳۸میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی تصریح کرد :وضعیت وخیمی در اعتبارات
داریم و خیلی از مش��کالت ناش��ی از کمبود
نقدینگی سال قبل است.
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هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان جهت شرکت رد انتخابات ااتق اصناف

باتوجه به اینکه بر اساس ماده ( )6آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان در روز دوشنبه مورخ
 97/2/31برگزار می گردد  ،لذا بدینوسیله از کلیه روسای اتحادیه های صنفی دعوت می گردد تا شخصا در زمان مقرر به محل
برگزاری انتخابات مراجعه نمایند ،در ضمن اعالم می گردد صرفا روسای اتحادیه مجاز به شرکت در انتخابات بوده و دادن وکالت
به سایرین برای شرکت در انتخابات ممنوع بوده و به همراه داشتن اعتبار نامه الزامی می باشد.
مکان برگزاری انتخابات ( رای گیری):
سیرجان ،بلوار نماز ،بعد از تاالر کهکشان ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی – تاالر غدیر
روز و ساعت رای گیری :روز دوشنبه ،مورخ  97/2/31راس ساعت  9تا 11
تعداد  5نفرعضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل هیات رئیسه
اسامی داوطلبان عضویت در هیات رئیسه ( به ترتیب حروف الفبا):
 -1محمود اسدی  -2نادیا امجدی -3مجتبی پورحسینعلی  -4محمود خاکسارپور  -5علی خضری پور قرائی  -6محمد اسمعیل
خواجویی نژاد  -7غالمعلی دبیری  -8محمود رضایی لری  -9مسعود ساوه  -10سید مهدی علوی زاده  -11یوسف محمودآبادی
 -12محمد نصیرزاده

رئیس و هیات اجرایی برگزاری
انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان

آگهی مناقصه

شهرداری سیرجان در نظر دارد اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شماره دو را بر اساس فهرست
بهاء راه و باند سال  97از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به پیمانکار واجدالشرایط که دارای حداقل رتبه
 5راه و باند از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشد واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی
دعوت بعمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به واحد
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1سپرده شرکت در مناقصه  790/000/000ریال (هفتصد و نود میلیون ریال) میباشد که بایستی به صورت واریز
به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نام
شرکت باشد.
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/3/8میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/3/8ساعت  18میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  15/794/464/780ریال میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

0913 620 4535

گروه حوادث :رئیس دادگستری
سیرجان از رفع تصرف  120هکتار
از اراضی ملی شهرستان خبر داد.
قاضی ش��هریار برآهویی گفت :در
راس��تای حفظ حقوق بیتالمال،
بی��ش از یکصدوبیس��ت هکتار از
اراض��ی مل��ی و دولت��ی طی یک
س��ال گذش��ته در این شهرستان
رفع تصرف به عمل آمده و دس��ت
س��ودجویان از دس��تاندازی ب��ه
بیتالمال قطع شده است.

@negarestan_news

رس��یدگی ق��رار داده اس��ت .این
مقام قضایی اعالم کرد :متوس��ط
زمان رسیدگی شعب دادگستری
س��یرجان از  76روز ب��ه  71روز
کاهش یافته اس��ت که گام مهمی
در راستای حفظ حقوق شهروندان
و کاهش اطاله دادرس��ی میباشد.
وی خاطر نشان ساخت :شعبه اول
دادگاه حقوقی شهرستان سیرجان
با  3پرونده موجودی جزء ش��عب
برتر استان کرمان میباشد.

چگونه خودرو حامل  300کیلو تریاک
در مغازه پنهان شد !

گ�روه حوادث :فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان س��یرجان از کش��ف
محمول��ه  300کیلویی مواد مخدر
توس��ط مأموران کالنتری  11خبر
داد .س��رهنگ ایراننژاد بهخبرنگار
نگارس��تان گف��ت :در پ��ی اطالع
مأموران پلیس از قاچاق مواد مخدر
از شهرس��تان باف��ت به س��یرجان
ورودی سیرجان تحت کنترل قرار
گرفت و خودروی پژو پارس حامل
مواد به محض ورود به ش��هر بدون

باند سارقان قطعات خودرو
متالشی شد

گ�روه حوادث :ن�زاع کوچک پیش آم�ده بین دو
جوان کم س�ن و س�ال در جش�ن نیمه ش�عبان
که غروب پنجش�نبه در روس�تای ُک�ران رخ داد
حاش�یههایی پررنگتر از متن به همراه داش�ت.
مجری صحنه این جش�ن در گفتگ�و با خبرنگار
نگارستان در این باره گفت :من به همراه تنی چند
از هنرمندان س�یرجان و مسئوالن صدا برداری و
نورپردازی جهت اجرای مراسم جشن توسط یکی
از اهالی ُکران به این روستا دعوت شده بودیم.
مرتضی پاریزی افزود :بخش اول برنامه در حال اجرا
بود که متوجه شدم در انتهای جمعیت نزاع کوچکی
رخ داده اس�ت .مث�ل اینکه بین دو نوج�وان دعوا

ش�ده بود و یکی از آنه�ا که به ظاهر کتک خورده
ب�ود عدهای از دوس�تان خود را از ده س�راج جهت
تالفی به محل جش�ن آورده بود .دقایقی بعد چند
خودرو پر از افراد ش�رور آم�ده و به خودروی مردم
آس�یب رس�اندند .وی ادامه داد :پلیس وارد ماجرا
ش�د و با تیراندازی اقدام به دس�تگیری آنها کرد.
اما بنا به مالحظات امنیتی جشن ادامه پیدا نکرد و
مردم ،محل مراسم را که روبروی حسینیه حضرت
السالم) کران بود ترک کردند.
ابوالفضل (علیه ّ
◄ ◄ دادستان :برخورد میکنیم
دادس�تان عمومی و انقالب سیرجان در خصوص

جناب آقای
نعمت اهلل حسین زاده

کسب مقام اولی رشته پاورلیفتینگ در مسابقات آسیایی کشور هند

خانواده گلشن

این ماجرا به خبرنگار نگارس�تان گفت :درگیری
چند جوان به این جش�ن رس�یده و باعث شد که
مأموران پلیس وارد عمل شوند.
قاضی محسن نیکورز افزود :وقتی پلیس جهت
دستگیری اراذل و اوباش اقدام کرد یکی از آنها
مأمور کالنتری هماشهر را با چاقو زخمی میکند.
س�ایر عوامل انتظام�ی نیز مجبور ب�ه تیراندازی
میشوند که یکی از اوباش تیر میخورد .وی ادامه
داد :چندی�ن نفر در این رابطه دس�تگیر ش�ده و
یکی از متهمان که سابقهدار نیز هست هم اکنون
متواری اس�ت و به زودی توس�ط پلیس دستگیر
میشود.

به چند نفر نیرو جهت کار در
شرکتی معتبر واقع در
شهرک صنعتی نیاز مندیم.
09211542036

یک آموزشگاه علمی جهت تکمیل کادر
آموزشی خود به افرادی با مدارک ذیل نیازمند است.
کارشناس الکترونیک ،کارشناس مکانیک،
کارشناس کامپیوتر (رباتیک)
ترجیح ًا خانم
 09131454717اسماعیلیپور

آموزش تخصصی ریاضیات

ویژه امتحانات پایان ترم
دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه

توسط مهندس کورکی09130568200 -
کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان ،
اعتیاد ،خدمات روانشناسی و مشاوره

توجه به ایس��ت مأم��وران از محل
متواری ش��د .وی افزود :خودرو به
داخل شهر آمد و به سمت شهرک
تعمی��رکاران رفت و دور از چش��م
مأم��وران وارد ی��ک مغازه ش��ده و
قاچاقچیان در را بس��ته بودند .این
مق��ام انتظام��ی ادام��ه داد :پلیس
مغازه را شناسایی کرد و با شکستن
قفل و بازرس��ی از ماشین موفق به
کش��ف قری��ب ب��ه  300کیلوگرم
تریاک ش��د .رئیس پلیس سیرجان

تصری��ح کرد :خودرو توقیف و 3نفر
در این رابطه در  2منزل مس��کونی
دستگیر شدند.
س��رهنگ ایرانن��ژاد اذع��ان کرد:
مأم��وران پلی��س مب��ارزه ب��ا مواد
مخ��در س��یرجان همچنی��ن در
عملیات دیگری موفق به کشف 41
کیلوگ��رم تری��اک از یک خودروی
پژو  405ش��دند ک��ه از بندرعباس
بهسمت س��یرجان در حال حرکت
بود.

توسط مأموران کالنتری  13سیرجان

نزاع پرحاشیه
در ُکران

جابجایی مطب

دکتر بهراد ضیاء قزوینی
متخصص اعصاب و روان از تهران
چهارراه تختی ،تختی ،6جنب آگاهی

 4 - 42209165الی  10شب

مدرسه شائولین کونگ فو

آموزش ووشو ،کونگ فوی چینی ،مبارزه همراه با سالح های
سرد ( نانچیکو ،جفت نانچیکو ،چوب ،نیزه ،زنجیر و شمشیر)
مربی :جواد غضنفرپور،
داور مسابقات جهانی ووشو  2015گرجستان

تلفن تماس09133452440 :

■

شنبه  22اردیبهشت 1397

مخدر
تعقیب و گریز خیابانی مأموران و قاچاقچیان مواد ّ

جزئیات ماجرای
حمله افراد شرور به خودروها
در جشن نیمه شعبان

را به شما و جامعه ورزشی تبریک عرض می نماییم.

شماره 1125

کانال خبری نگارستان

120هکتار از اراضی م ّلی سیرجان
تصرف شد
رفع ّ
وی اظهار داش��ت :ب��ا تالشهای
کارکنان حوزه قضایی س��یرجان،
موج��ودی پروندهه��ای ش��عب
دادگاهه��ای عموم��ی ،حقوق��ی
وانق�لاب این شهرس��تان در آخر
سال  96نسبت به ابتدای سال38 ،
درصد کاهش یافته است.
رئیس دادگس��تری شهرس��تان
س��یرجان عن��وان کرد :در س��ال
گذشته دادگس��تری سیرجان 49
هزار و  670فق��ره پرونده را مورد

حوادث

11

گروه حوادث 4 :سارق س�ابقهدار که باند سرقت از خودرو و
منازل در حال ساخت را تشکیل داده بودند توسط مأموران
کالنتری  13دستگیر شدند .رئیس پلیس شهرستان سیرجان
ضم�ن اعالم این خبر افزود :این س�ارقان که همگی معتاد و
سابقهدار هس�تند لوازم داخل خودرو و لوازم داخل خودرو
و لوازم س�اختمانهای نیمه کاره را میدزدیدند .س�رهنگ
محمدرضا ایراننژاد ادامه داد :این متهمان تاکنون به  12فقره
سرقت اعتراف کردهاند.

اعترافان متهمان غیربومی
به  2سرقت منزل

گروه ح�وادث :فرمان�ده انتظامی شهرس�تان س�یرجان از
دستگیری س�ارقان غیربومی توسط پلیس آگاهی خبر داد.
س�رهنگ محمدرضا ایراننژاد اف�زود :این اف�راد در محور
سیرجان به ش�یراز شناسایی و در حوالی قطروئیه دستگیر
ش�دند .وی ادامه داد :س�ارقان که  9گوش�ی تلفن همراه و
مقداری لوازم س�رقتی بههمراه داش�تند تاکنون به  2فقره
س�رقت منزل در س�یرجان به ش�یوه «توپی زنی» اعتراف

کردهاند .این مقام انتظامی تصریح کرد :ش�هروندان مراقب
باش�ند که حتم ًا توپی قفله�ای در ورودی فلزی منزل را با
حفاظ بپوشانند و به هیچ عنوان توپی از حفاظ بیرون نباشد
چرا که سارقان غیربومی به راحتی توپیها را باز و وارد منزل
میشوند.

پیج حوادث نگارستان
 45هزار نفری شد

بینندههای صفح�ه حوادث نگارس�تان در اینس�تاگرام به
 45هزار نفر رس�ید .مدیر پیج ح�وادث در این رابطه گفت:
خوش�بختانه مردم اعتماد خوبی به نگارستان دارند و اخبار
حوادث محلی ،اس�تانی و کشوری را از طریق این صفحه به
آدرس  @ havaades.negarestanدنبال میکنند.

ارتباط با حوادث نگارستان
از طریق نرمافزارهای جدید

گ�روه ح�وادث :به دنبال فیلت�ر تلگرام دبیر گ�روه حوادث
نگارس�تان از ش�هروندان خواس�ت س�وژهها و تصاوی�ر و
فیلمهای مربوط به حوادث را از طریق واتسآپ ،ایتا ،سروش
و آیگپ برای سرویس حوادث ارسال کنند .وی گفت :شماره
تلفن  09136204535در تمام نرمافزارهای مورد اش�اره در
دسترس است.

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول :ذبیح اله بلوردی

از البالی مطبوعات

 وب سایتwww.negarestannews.com :

 ایمیلnegarestannews@yahoo.com :

بازی های
پشت پرده

حدیث قدسی:
ای فرزند آدم! راحتی و آسایش را در بهشت قرار دادهام
ا ّما مردم آن را در دنیا میجویند و نمییابند.

 مدیریت توزیع شهرستان  09131782941 :توزیع کرمان09132418781 :

 آدرس دفتر مرکزی  :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 تلفن ها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :سازمان چاپ و

انتشارات دانشگاه آزاد

سال بیست و یکم  شماره   1125شنبه  22اردیبهشت 1397

فقط  5هزارتن پسته

پاس��ارگاد در گزارشی با عنوان باال از شرایط بد پسته آورده است:
در بهترین حالت امس��ال فقط  5هزار تن پسته داریم .این نشریه
در مقایس��ه تولید سال قبل با سال جاری در گفتگو با پسته داران
و فعاالن اقتصادی و تجاری پس��ته به بررسی دالیل افت محسوس
تولید پسته در امسال پرداخته است.

روز جوان
صدای همه را درآورد

نسیم امید نیز با نقد مراسم روز جوان با بیان اینکه این جشنواره
صدای همه را درآورد نوش��ت :س��یرجان دارای جوانانی است که
بدون وابستگی به اش��خاص و داشتن پارتی ،پله های موفقیت را
طی کرده و به جایگاه واال رسیده اند .گفتنی است جشنواره جوان
به دلیل عملکرد پر اش��تباه مجریان همواره سیبل انتقاد نشریات
محلی بوده است.

ام��روز ،روز تنهاي��ي ترام��پ اس��ت .اولي��ن
دس��تاورد نقض عه��د رئيسجمه��ور تازهکار
اي��االت متح��ده ،افول جايگاه اين کش��ور در
عرصه بينالمللي اس��ت .اين همان آمريكايي
است که روزي قادر بود به گونهاي عليه ايران
اجماع جهاني ايجاد کند که چندين قطعنامه
تحريم در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب
ش��ود .دايره آن اقدامات به حدي بود که همه
کش��ورهاي جهان خ��ود را ملزم ب��ه رعايت
آن ميدانس��تند و حتي دوس��تان ايران مثل
روس��يه و چين نيز نهتنها امکان اس��تفاده از
حق وتو را نداش��تند ،بلکه به اين قطعنامهها
رأي مثبت ميدادند .سياس��تهاي يکجانبه
و غيرخردمندان��ه ترامپ ،چن��د ضربه کاري
به اين کش��ور وارد کرد؛ نخست ،آمريكا را از
موقعيت رهبري جهان و قدرت اجماعس��ازي
عليه کشورها ،به کشوري تنها تبديل کرده که

به مناسبت بزرگداشت مشاهیر ایران زمین ،حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری

روز تنهايي ترامپ !
بهتنهايي تصميم به خ��روج از توافقي گرفته
که دول��ت قبلي همين کش��ور ،حامي اصلي
آن ب��ود و پش��توانه قطعنامه ش��وراي امنيت
را دارد .هيچي��ک از متح��دان اروپايي با اين
شيوه او همراه نش��دند .خانم موگريني نیز بر
حفظ برجام و مس��ئوليت اتحاديه اروپا براي
حفاظ��ت از اين تواف��ق بينالمللي تأکيد کرد
و ب��ا ادبيات��ي خاص ،از مان��دن در کنار ملت
ايران س��خن گفت .ضربه دوم اين اس��ت که
از اين پ��س ،دولتها و ملتها در همکاري با
آمريكا با ش��ک و ترديد عم��ل خواهند کرد.
عهدش��کني آمريكا با اين صراحت و لجاجت
ام��ري نيس��ت که ب��ه همين موض��وع ختم

ش��ود ،بلکه تبعات درازمدتي ب��راي حيثيت
آمريكا خواهد داش��ت .سوم ،هجمه ترامپ به
دستاوردهاي دموکراتها ،حتما به درگيريها
و تعارضات داخلي اياالت متحده دامن خواهد
زد؛ اما ايران تکليف روش��ني دارد .مردم ايران
حتما ميدانند تحريمه��اي يکجانبه آمريكا
جديد نيس��ت .آنچه در برجام دنبال حل آن
بوديم ،برداشتن تحريمهاي بينالمللي بود که
پشتوانه شوراي امنيت سازمان ملل را داشت.
بهعنوان يک عالقهمند به ايران و توس��عه آن،
به همه گروههاي سياس��ي اع��م از موافقان و
مخالفان برجام توصيه ميکنم سخنان ترامپ
را با دقت تحليل کنند؛ س��خناني که نش��ان

قابل توجه بانوان و محصلین و دانشجویان عزیز

آموزشگاه تخصصی آرایش و پیرایش چهل گیس
آموزش ویژه دانشآموزان جهت کسب دیپلم تحصیلی

آموزش  16رشته با کد بینالمللی از سازمان فنی و حرفهای کشور و اعطای مدرک معتبر برای دریافت پروانه کسب
 -1آرایش و پیرایش زنانه
 -2آرایشگر دائم صورت (هاشور)
 -3آرایشگر ناخن
 -4آرایشگر مو زنانه
 -5پاکسازی صورت
 -6پیرایشگر مو زنانه از روی تصویر

 -7پیرایشگر ابرو و صورت زنانه
 -8پیرایشگر مو زنانه
 -9چهرهپردازی کودک
 -10خودآرایی
 -11کاربر مواد شیمیایی
 -12کاله گیس بافت

 -13متعادلسازی چهره زنانه
 -14پیرایشگر موهای زائد با موم
 -15آرایشگر عروس
 -16پیرایشگر کودک

آدرس جدید :کوچه دکتر طاهری ،جنب کاالی پزشکی مهرگان ،طبقه دوم 09137645904 -42231825

داد برجام چه س��ند معتب��ري به نفع ملت ما
ب��ود .اينکه ترامپ با عصبانيت کمنظيری ادعا
ميکند اي��ن قرارداد منافع اي��ران را افزايش
داده و دسترسي ايران به منابع مالي را تسهيل
کرده اس��ت ،حاکي از دقت تدوينکنندگان و
تأييدکنندگان برجام در صيانت از منافع ملي
ايران اس��ت .همه اينها با نظارت مقام معظم
رهب��ري به نتيجه رس��يد که ب��ا ايده نرمش
قهرمان��ه ،راه مذاکرات را هم��وار کردند و بر
مراحل مختلف آن اشراف داشتند.
اما آنچه مشخص است ،این است که بر اساس
ظرفيته��اي کمنظير ايران ،ميتوان مس��ير
توسعه را ادامه داد .فعاالن و کنشگران اقتصاد
و حتي عامه مردم و هر ش��خص يا نهادي که
دس��تي در کار ب��ازار دارد ،ميتواند به آرامش
آن کم��ک کن��د .فردگرايي و تأمي��ن منافع
گ��ذرا با تکيه بر باور ملي ،بايد کنار گذاش��ته

جناب آقای مهندس محمد جواهری
مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر
اتحادیه باشگاههای فرهنگی ورزشی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور
با کسب آراء قاطع نشان از توانمندی
و درایت شما دارد ضمن عرض تبریک
موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از
درگاه یگانه متعال خواهانیم.

جناب آقای مهندس اطمینان
سرکارخانم اسالمی
بدینوسیله مصیبت وارده را حضور شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای
بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماییم.

مسعود امیری
شرکت توسعه تجارت بهداد گستر پارس

روابط عمومی باشگاه

فرهنگی ورزشی گل گهر

حسینعلی مالئی

انتخاب شما به عنوان کارگر نمونه در سال 97
شرکت فریکو را به شما و خانواده محترم تبریک
عرض مینماییم.

همکاران شما در شرکت فریکو

جناب آقای دکتر

علی قرایی
انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را به سمت
ریاست هیأت فوتبال استان کرمان تبریک
و تهنیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان
عزت ،سربلندی و توفیقات روز افزون را
مسئلت مینماییم.

انتخاب فرماندار جدید جیرفت که هنوز به مرحله «به بار و به دار»
هم نرس��یده واکنشهای تند و خیرهکنندهای از س��وی یک جناح
سیاسی داشته اس��ت.این شروع مطلبی است که سردبیر تاک در
سرمقاله کاغذ اخبار نوشته و در آن با اشاره به برخی واکنش های
شتاب زده از سوی مخالفان فرماندار منتخب جدید که هنوز معلوم
نیس��ت انتصاب او نهایی ش��ود یا خیر آورده است :این اولین بار
نیست که جریانات سیاس��ی رقیب برای دولت نسخه میپیچند و
در مورد گزینههای پذیرفتن مسئولیتهای اجرایی اماواگر درست
میکنند.
اگرچه مش��خص نیست سرانجام این هیاهوی مجازی چیست و آیا
منتقدان به خواسته خویش میرسند یا نه ،اما درباره این حجم از
واکنش هاکه ظاهرا ً مجرای یکسانی نیز دارد الزم است گفته شود
بخ��ش زیادی از این تالشها و اعتراضها ناش��ی از عملکرد دولت
است .عقبنش��ینیهای بیهوده و هزینهداری که دولت حداقل در
استان کرمان با مدیران خودش کرد و در مقابل فشارهای سیاسی
ب��ه حذف آنها ت��ن داد زمینه اصلی این اعتراضهاس��ت .در این
یادداشت اضافه شده:
اتفاق��اً در دول��ت آق��ای روحان��ی ابروب��اد و مه خورش��ید و فلک
دستبهدس��ت یکدیگر دادند تا همین مدی��ران از چرخه مدیریت
اس��تان حذف ش��وند .تذکرها و هش��دارهای جریان اصالحات به
مدیریت اس��تان نیز مؤثر نیفتاد .این رفتار با «پاشنه ورکشیده ها»
البته باعث ایجاد فضای یاس بر س��ایر مدیران دلس��وز دولت شد و
رقی��ب را نیز برای حذف باقیمانده نیروهای مؤثر دولت تش��جیع
کرد .این دس��ت اتفاقات اقتدار دولت را زیر س��ؤال برد و حاال که
دول��ت تصمیم دارد در شهرس��تان مهمی چ��ون جیرفت فرماندار
منص��وب کند گروههای سیاس��ی با تکیهبر س��وابق قبلی مانع از
تصمیم دولت میشوند.

ش��ده و همه به کليت اقتصاد ايران فکر کنند.
کس��اني که نياز ب��ه مناب��ع ارزي ندارند ،باید
با وظيفهشناس��ي ملي به کم��ک ثبات ارزي
در کش��ور بش��تابند .دس��تگاه ديپلماسي نيز
وظيف��هاي خطير دارد؛ ب��ا خردمندي و تکيه
بر گس��ترش روابط با کشورهاي غربي منهاي
آمري��كا و همچني��ن تعميق رواب��ط با چين،
کرهجنوبي ،ژاپن ،روس��يه ،هند و ...ميتوان به
تداوم استفاده از مزيتهاي برجام اميدوار بود.
مسئوالن کارکشته و آبديده ما که سالهاي
جن��گ و تحريمه��ای پ��س از آن را مديريت
کردهاند ،قادر هستند اجازه ندهند کوچکترين
ضرب��هاي به زندگ��ي عادي مردم وارد ش��ود
و دول��ت ب��ا افزايش به��رهوري و اس��تفاده از
نيروهاي باانگيزه و خالق ،نظام خدماترساني
و توس��عه رفاه را در باالترين سطح ادامه دهد.
در خاتمه ذکر يک نکته ضروري است؛ ترامپ

همکار گرامی جناب آقای

عضویت جنابعالی در هیئت رئیسه

خودکرده را
تدبیر چیست؟

 سامانه پیام کوتاه  30007258 :همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

س��خن تازه در یادداش��تی با عنوان باال به موضوع افزایش غیر
متعارف تعداد اعضای ش��ورای ش��هر پرداخته و آن را نوعی بازی
پشت پرده دانسته است .این نشریه ضن انتقاد از فرماندار و نماینده
مردم از آنچه تناقضات آش��کار پیرام��ون افزایش تعداد اعضا می
نامید حرف زده و با طرح چند سوال نوشته هدف وسیله را توجیه
می کند .یادآوری می شود افزایش اعضای شورا با مکاتبه خارج از
سیستم هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مورد نقد اکثریت
رس��انه های محلی سیرجان واقع شدو جملگی در برابر آن موضع
گرفتند.

negarestan76

نگاه آخر

خانواده ادیبنیا

در سخنراني اخير خود برخالف گذشته ،سعي
ک��رد خود را مدافع ملت ايران نش��ان دهد .او
تصور ميکند قرار بود پذيرش برجام از س��وي
ايران ،حيات سياسي و اجتماعي کشورمان در
خاورميانه را تعطيل کند .متأس��فانه به دليل
اشتباهاتي که در اطالعرساني در کشور وجود
دارد و نداش��تن رس��انه ملي جامع که امکان
گفتوگوي همه س��ليقهها در آن فراهم باشد،
برخي ادعاهاي خارجي با هدف تأثيرگذاشتن
ب��ر مردم ايران مطرح ميش��ود .امروز بهترين
فرصت اس��ت که اج��ازه نقشآفريني به همه
عالقمندان نظام داده شود تا بيواسطه نکات
مدنظ��ر خود با ملت ايران را در ميان بگذارند.
ح��ذف محدوديته��اي گذش��ته و کمک به
ايجاد فضاي بانشاط سياس��ي ،حتما بر حوزه
مهم اقتصاد و ديپلماس��ي اثر مستقيم خواهد
داشت /.مرعشی ،شرق

جناب آقای

دکتر رضا امیـری

با نهایت تأسف و تأثر ،درگذشت داماد گرامیتان

مرحوم مهندس
محمود خان برومند
را تسلیت عرض نموده،
از درگاه باری تعالی علو
درجات برای آن عزیز
سفر کرده و صبر جزیل
برای خانواده محترم
مسئلت دارم.

فاضل میدانی

